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ಪೀಠಿಕೆ. 

ವೇದವ್ಯಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ೧೮ ಪರ್ವಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ವಾಗಿರುವುದು ಜನಜನಿತವಾದ ವಿಷಯವೇಸರಿ | ಆ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾದ ಅಶ್ವಮೇಧಶರ್ನವನ್ನು-ವ್ಯಾಸಮಔರ್ಸಿಯ ಶಿನ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾದ 
ಜೈಮಿನಿಯಸಿಯು ತನ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಸಂಸ್ಕ ುತಥಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ರಮ್ಯ 

. ವಾಗಿ ಬರೆದು ಗುರುನಿಗೆ ತೋರಿಸಲು, ವ್ಯಾಸರು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡಿ 
ದರಂತಿ, ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಪಾಂಡಿತ್ಯವುಳ್ಳಿ ವರಿಗಲ್ಲ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವೆ ! ಇಂಥ 
ಮನೋಹರವಾದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಪರ್ವವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಜೈಮಿಸಿಯ 
ನಿದ್ಯಾನಿಚಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ದೇವ 
ನೂರು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಭರದ್ವಾಜಗೋತ್ರದ ಅಣ್ಣಮಯ್ಯನವರ ಮಗನಾದ 

ಲಕ್ಷಿ ಕೀತನಂಬ ಕವಿಯು ಸರಳಸದಸುಂದರವಾದ ಜೈವಿನಿಭಾರತದ ಕಥಿಯನ್ನು 
ಬಹುರಮ್ಯವಾದ ಕನ್ನಡ ಷಟ್ಟದಿ ಕಾವ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಕೆದು . ಅದರಿಂದ 
“ ಕರ್ಣಾಟಕನಿ ಚೂತನನಚೈತ್ರ * ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದನು... ಈ ನಿಚಾರ 
ವೆಲ್ಲ ವಾಚಕನುಹಾತಯರಿಗೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದೆ ಇರಬಹುದು. : ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾದ ಕನ್ನಡ ಜೈನಿನಿಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ವಿನೋದನನ್ಮುಂಟುಮಾ 
ಡುನಂತೆ ಇತರರಿಗೆ. ಪದ ಪದಾರ್ಥಜ್ಞ್ವಾನ ದುರ್ಲಭವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕವಿಯ 

_: ಆಶಯಕ್ಕೆ ಕೊರಕೆಬಾರದಂತೆ ಮೃದು ಮಧುರಪದ ನಿಬಿಡವಾದ .ವಚನರೂಪ 
ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಜೇಕೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟ ಕಳಾನಿಧಪ್ರೆಸ್ ಪೊ ೨ಪ್ರೈೈಟಂ್ 
ಮ ರಾ| ಟ(, ಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಾಮಿಸೆಟ್ಟರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗಿ ಅನರ ಅಭಿಸ್ರಾ 
ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾನು ಪ್ಯು ವಚನಗ್ರೆಂಧವನ್ನು ಬರೆದೆನು. ಮಹಾಜನರು 
ಇದನ್ನು ಓದ ಆನಂದಿಸುತ್ತ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಿನಯಸಪೂರ್ವ 

| ಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆನಲ್ಲಜೆ. ನನ್ನ್ನ ಶ್ರಮವೂ ಸಾರ್ಥಕವಾದೀತು ಎಂದು ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಾರ್ಥಿಸುವ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ : ವಿದ್ವಜ್ಜನ ವಿಫೇಯ್ಮ 
ತಾ| 6-6-34. ಕನಿನಾಗಶರ್ಮ, 
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ಆಲ 
ವಿಷಯ, ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ.- 

ದೀಠಿಕಾ ಸಂಧಿ ಪ್ರಾರಂಭಃ ಒಳ ಟಾ ೧ 
ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ಕಥಾ ಪ್ರಾರಂಭ .., ೪ 

ಭೀಮನು ವೃಷಕೇಶುವಿಗೆ ಭದಾ )ವತಿಯ ನಿಚಾರನನ್ನು ಹೇಳುನಿಕೆ ೧೫ 

ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೀಮಸೇನನು ಹಸ್ಮಿನಾವತಿಗೆ 

ಬಂದುದು ಜೆ ೨೧ 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ದ್ವಾರಕಿಗೆ ಚೆ "ವೇದವ್ಯಾಸರು. 

ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದುದು. .... ೩೧ 

ಭೀಮಸೇನನು ದ್ವಾರಕಾನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದುದು ಆಲ ೪೩ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರಿವಾರಸಹಿತ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಬಿಜಯಂಗೈದುದು ೫೦ 

ಯಶ್ಪೂ ಒರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಕುದುರೆಯು ನೀಲಧ್ವಜನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 

ಹೋದುದು ಆ ರ್ಜ 

ಅಗ್ನಿ ನೀಲಧ್ವಜನಿಗೆ ಅಳಿಯನಾದ ಕಥೆ ಬ ಗೆ 

ಗೆಂಗಾಕಾಸ ಬಂದುದು ಛೆ ೬೫ 

ಅಶ್ವವು ಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆತಂದು ನಡೆಗೆಡುವಿಕೆ ಓ11 ೭೧. 

ಸುಧನ್ವನ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಸ 13% ೭೯ 

ಅರ್ಜುನ ಸುಧನ್ವರ ಕಾಳಗೆ ಆ ೮೫ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಸುಧನ್ವನನ್ನು , 

ಕಲ್ಲಿಸಿದುದು ಗ ೯೨ ' 

ಗರುಡನು ಸುರಥನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 

ಹೋದಾಗೆ ಈಶ್ವರನು ಅದನ್ನು ರುಂಡಮಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡುದು ೧೦೧ 

ಯಜ್ಞಾ ಶೃವು ಸೆಣ್ನುದುರೆಯಾಗಿ ಹುಲಿಯಾದ ಕಥೆ... ೧೦೬ 

ಪ ಮಳೆಯನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಸಿ ಅರ್ಜುನನು ಮುಂದಿಹೊರಟುದು ೧೧೨ 

ಬಭ್ರುವಾಹೆನನು ಅರ್ಜುನನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಕಥೆ ೧೧೯ 

ರಾಮಾಯಣದ ಕುಶಲವರಕಾಳೆಗೆದ ಕಥೆ 1 ೧೨೮ 

ಶಿ)(ರಾಮನಿಗೆ ಭರತಲಕ್ಷ ಆರು ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ೧೩೭ 

ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಸೀತೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು 

ಹೋದುದು ಸ 1 ಹಳ ೧೩೯೯ 
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೪೦ 

೪೧ 

(:೩] 
1. | 

ವಾಲ್ವೀಕಿಯಹಿಯು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿಕೆ ಸು ೧೪೩ 

ಲವನು ರಾಮನ ಅಶ್ವಮೇಧದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದುದು ೧೪೭ 

ಶತ್ರುಘ್ಶನು ಲವನಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಗೆದ್ದುದು.. ೧೫೦ 

ಲಸ್ಮ್ಮಣನು ಕುಶಲವರಮೇಲೆ ಯುದ ಕ್ಕೆ `ಖದುಸು', ೧೫೩ 

ಲವನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪ ಸತಮೆಯು ೧೫೪ 

ಕುಶನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಮೂರ್ಛೆಹೋದುದು: ೧೫೫ 

ಭರತನು ಕುಶಲವರಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದುದು. .... ೧೫೯ 

ಶ್ರೀರಾಮಠು ಲವಕುಶರಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದುದು.... ೧೬೧ 

ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾದ ರಾಮನು ವಾಲ್ವೀಕಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ 

ಗೊಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಯಜ್ಞ ವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಿಕೆ . ೧೬೫ 

ಶ್ರೀರಾಮನು ಸೀತೆಯೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದುದು ೧೬೮ 

ಬಭ್ರುವಾಹನ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮರ ಯುದ್ಧ 4 ೧೭೦ 

ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಬಳು ಅರ್ಜುನನನ್ನೂ 

ಕೊಂದುದು ಸಿ 2 ಆ ೧೭೭. 

ವೃಷಕೇತು ಬಭುವಾಹನರ ಸಾ ಹುಸ ೧೭೯ 
ಕೃಸ್ಥ್ವಾರ್ಜುನರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಶಾಮ್ರಥ್ವಜನು ಕುಹೇಖೆನ್ನು, 
ತಂದೆಗೊಪ್ಪಿಸಿದುದು. .. ಕ ಅ ೨೦೦ 

ತಾಮ್ರಧ್ವಜ ಅನಿರುದ್ಧರ. ಯುದ್ಧ .... ಸೌ ೨೦೨ 
ಅರ್ಜುನ ತಾಮ್ರ ಧ್ವಜರ ಯುದ್ಧ ... ೨೦೪ 

ತಾನ್ರುಧೃಜನಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ರ್ಜುನರು ಜು ೨೦೬ 
' ಮಯೂರಧ್ವಜನು ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತನ್ಶ 
ಅರ್ಧ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಕೊಟ್ಟುದು 1 ೨೦೮ 
ಅರ್ಜುನನು ಕುದುರೆಯೊಡನೆ ಸಾರಸ್ಪೃತಪುರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು 
ನೀರವರ್ಮನನ್ನು ಗೆದ್ದುದು ' ..-' ೨೧೯ 
ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯಮನ ವೃತ್ತಾ ತನ್ನು 
ಹೇಳಿದುದು ಬ 
ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿ ಕುದುರೆಯು ಮಾಗೀಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಸಿ 
ಮಾಯವಾಗಲು ನಾರದರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುನಿಕೆ. ೨೨೭ 

೨೨೧ 
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(3) 
ನಾರದರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಳಿದುದು ೨೨೯ 
ಕುಳಿಂದನು ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಕಂಡುದು ಕೂ ೨೩೨ 
ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಕುಂತಳಪುರಕ್ಕೆ 

ಕಳುಹಿಸಿದುದು | ತ ಗ ೨೩.೫ 
ಚಂದ್ರಹಾಸನ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಇ ಜು ೨೩೬ 
ದುಷ್ಕಬುದ್ಧಿಯು ಚಂದನಾವತಿಗೆ ಬಂದುದು ಕ ೨೩೯ 
ವಿಷಯೆ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪತ್ರವನ್ನು ತಿದ್ದಿದ ಕಥೆ ೨೪೩ 

ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಕುಂತಳಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದುದು ಫೋ ೨೪೯. 

ಚಂದ್ರಹಾಸನು ವಿಸಯೆಯನ್ನು ವರಿಸಿದಮೇಲೆ ಮಡಿದ 

ಮೈದುನನನ್ಮೂ ನತಾವನನ್ನೂ ಬದುಕಿಸಿದುದು.. .... ೨೫೧ 

ಚಂಡಾಲರು ಚಂಡಿಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮದನನನ್ನು ಕೊಂದುದು.. ೨೫೬ 

ಚಂದ)ಹಾಸನಿಗೊ ಚಂಪಕಮಾಲಿನಿಗೂ ಮದುವೆ ಮತ್ತು 

ಕುಂತಳರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ... ೬... ಟೆ ೨೫೮ 

ಬಕದಾಲ್ಫ್ಫ್ಯರ ಗ ಕ ೨೬೫ 

ಕ್ರಸ್ಮಾರ್ಜುನರು ಬಕದಾಲ ಬ್ಸ್ಯಕೊಡನೆ 8 ಹ ಹ] ಹಾಡು ೨೬೫ 

ಧರ್ಮರಾಯನು ಯಜ್ವವನ್ಳು ಪ್ರಾ ್ರಾರಂಭಿಸಿದುದು .... ೨೭೪ 

ಅಶ್ವಸಂಜ್ಞಪನ ಅವಭ್ಭತಾದಿಗಳು ಲ ಗ ೨೭೮ 

-ಅಧ್ರಾಘಾಣಿಯುುದ... 



ಶ್ರೀರಸ್ತು. 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯನಮಃ 

ಕನ್ನಡ ವಚನ. 

ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ.. 
ಅಧಾಯ ಖು... 

ನಠಿಕಾ ಸಂಧಿ ಪ್ರಾರಂಭಃ. 
ವೃತ್ತಂ | ಶ್ರೀ ಮಹಿಮಾಕರಂ ಸುಖದ ನಾನತರಿಂ ಗಭಯಂ ಕರಂ। 

ಕಾಮರಿಪು ಸ್ರಿಯಂ ಗಿರಿಸುತಾ ಮುದ ನೀರಧಿ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ || 

ನಕಾ' ವಿರಾಜಿತ ಕಿರೀಟಿ ನನಾಮಯ: ನಾರ ರಕ್ಷಕ [ 
ಪ್ರೇಮದೆ ಪಾಲಿಕೆಮ ನನಿಶಂ ಕವಿನಾಗ ನುತಂ ಕಜ 0 ಗ 

ಟ್ ॥ ಕನಿಯ ಬ್ ಭಾವದೊಳಿರ | 
ದವತರಿಸಿದ ಪರಿಯ ನರಿದು ಪದದರ್ಥಗಳಂ ॥| 
ಸುವಿವೇಕದೆ ಸಂಘಟಸುತೆ | 
ಸನಿ ನುಡಿಯಿಂ ದೊರೆನೆ ನಲ್ರೆ ಜೈಮಿನಿ ಕಥೆಯಂ ॥೨॥ 

ಶ್ರೀ ಕಾಂತೆಯ ಸಯನ ಚಕೋರಗಳು ಅರಳಿ ನಲಿಯುತ್ತಿ ರಲ್ಕು ಭಕ್ಕರ 
ಮನಃಕುಮುದಗೆಳು ಅರಳುತ್ತಿರಲು, ಭೂಲೋಕದ ಭಾಗ್ಯನಿಧಿ: ಯಾದ ಕೀರಾ 
ರ್ಣವವು ಮೇರೆನರಿದುಕ್ಕುತ್ತಿ, ರಲು, ಸದಾ ಸರಸಪೂರ್ಣವಾದ ಕರುಣಾನುತ 
ದಿಂದ ಕೂಡಿ, ಹುಸಿನಗೆಯೆಂಬ ಬೆಳ್ಡಿಂಗಳನ್ನು ವಿಸ್ಮರಿಸುತಿ ಾರುನ ದೇವಪ್ಪರದ 
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಮುಖಚಂದ್ರನು ನಮಗೆ ಆಸಂದನನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಿ ? 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ ಕಥ ಕಾವ್ಯ, ಪುರಾಣ, ಜಾಟಕ, ಯಕ್ಷಗಾನಗ್ರಂಥ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, 
ವೈದ್ಯ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಸ್ಕೂಲ್ಪುಸ್ತು ಕಗಳೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಆಗುವ | ನಾಲ್ಕು ನಮೂನೆಯ ಪಾಳೆರ್ಟ ಡೈರಿಗಳು ಳ್ಳ ಲೆಂಡಂ್ಗಳೂ ಸಹಾ ದೊರೆಯುವವು. 

ನಮ್ಮ ನಿಳಾಸ:--ಬ್ಬ ಫ್ರೈ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಶೆಟ್ಟ, 
ಕಳಾನಿಧಿ ಬುಸ್ಡಿನೊ ಸ್ರೊಪ್ರೆ ಬರ್, ಚಿಕ್ಕತ ನ ಸ ಸಟ. 



೨ ನೀಠಿಕಾಸಂಧಿ, 

ಸರ್ಪವನ್ನೇ ಸರ್ವಾಭರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾನನಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, 

ಮುನಿಮುಖ್ಯರಾದ ನಾರದಾದಿಗಳಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾದಕಮಲ 

ನೆನಿಸ್ಕಿ ಚಂದೃಶೇಖರನಾಗಿ ಸರ್ವಮಂಗಳೆಯನ್ನೊಡಗೂಡಿ, ಕೈವಲ್ಯಾಪೇಶ್ಷಿಗೆ 
ಳಾದ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತ, ಲೋಕಾಭಿನೃ 

ದಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿ ಮೂರುಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೂರುಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ 
ಗಂಗಾಧತಠನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲಹಲಿ ? ಉದಯಕಾಲದ ಮುಂಜೆಳಗಿನಂತೆ ಹೊಳೆ 
ಯುವ ದಂತಕಾಂತಿಯುಳ್ಳಿ ವನಾಗ್ಕಿ, ಸಂಧ್ಯಾರಾಗೆದಂತೆ ರಾಜಿಸುವ ಸಿಂಧೂರ 

ತಿಲಕಪುಳ್ಳ ಹಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ, ಎಳೆಬಿಸಿಲಿನ ಕಳೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ರತ್ಶ್ನ 
ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಉದಯಾದ್ರಿಯ ಸೊಬಗೆನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿರುವ ಮಂಗೆ 

ಳಾಕಾರದಿಂದೊಪ್ಪುವ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನಾದ ವಿನಾಯಕನು ನಮಗೆ ನಿರ್ವ 
ಫಘ್ಯತೆಯನ್ನು ದಯೆಪಾಲಿಸಲಿ? ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನ್ಯರಾದ 

ದೇವತೆಗೆಳಿಂದ ಸೇವ್ಯಳಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟದರಸಿಯಾಗಿ ವರದೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ 

ಯೆನಿಸಿ ನಾಗೆನೇಣಿಯಾಗಿ ವಾಶ್ಚಾಧಿ ದೇವತೆಯಾದ ಓ ಜಗೆಜ್ಜ ನನಿಯಾದ 

ಕಾರದೆಯೇ ! ಈ ನನ್ನು ಕಾವ್ಯವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಕಲರಿಂದಲೂ ಆದರಿಸ 

ಲೃಡುವಂತೆ. ನನ್ಮ ಮುಖಕಮಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಂತು ಹುಸಿನಗೆಯಿಂದ 

ನೋಡಿ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಸುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡು? ಅನ್ಯರಬಳಿಕೆಗೆ ಸಂದ ಅರ್ಥ 

ವನ್ನು ನಿರೀಕ್ರಿಸದೆ ಯತಿಭಂಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನನ್ನು ಕೊಡದೆ, ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಯಾ 

ನ್ವಯಂಗಳಿಗೆ ದೂಷಣೆಯನ್ನು ತಾರಜಿ ವಿಶೇಷಗುಣ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾರದ್ಕೆ 

ದುರುಕ್ತಿಗೆಳ್ಗೆ ಸೇರದೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಡೆಯುವ ಸತ್ರುರುಷನ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಂತಿ 

: ರುವ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಾರದಾದೇವಿಯ ಕರುಣದಿಂದ ಹೇಳುವೆನು, ಸರ್ವರೂ 

ದೋಷಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಲಾಲಿಸಬೇಕು:--ಛಂದಸ್ಸು ಕಾನ್ಯಲಶ್ರಣ, ಅಲಂ , 

ಕಾರ, ಸಬ್ಭಾವ, ನನರಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ, ಪ ೨ಖ್ಯಾತವಾದ ಕಾವ್ಯವು ಸತ್ಯ್ಯೃತೆ 

ಯೆನಿಸುವುದು.. ಯುಕ್ತಿ ಚಮತ್ಕಾರಗಳಿಲ್ಲದ ಇದು ಅನಾದರಣೀಯನೆಂದು 

ನನ್ನನ್ನು ಜರಿದು ದಂದುಗೆದಿಂದ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಪೇಳ್ನನೆಂದು ಹಾಸ್ಯಮಾಡದಿ 

ರುವ೦ಥ ನಿರ್ಮಲತರವಾದ ವಾಕ್ಯರಚನಾ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ದೇವಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ರಮಣನೇ ಶೊಟ್ಟನೆಂದು ತಿಳಿದು, ಸಜ್ಜನರು ಕೇಳಬೇಕು. 

ಹದವಾಗಿ ಕಾಸಿ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹುದಗಿರುವ ಕೆನೆಯನ್ನು 

ಕಡೆದು, ರುಚೆಯಾದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಆನಂದದಿಂದ ಸನಿಯದೆ ಹಾಲಿಗೆ 

ಹುಳಿಯನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಾರದಂತೆ ತಿರುಳನ್ನು ನೀಗಿಕೊಂಡರೆ ಹಾಲು ಇಟ್ಟ 

ಹಸುವಿಗೇನು ಕೊರತೆ ? ಹೇಳಿದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೇಉ, ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು *೪ಿದು 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ ಭಾವಿಸದೆ ಇದು ಹೊಸಗ್ರಂಥನೆಂದು ಜರಿದು ನಿಂದಿಸಿದರೆ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ತ್ನ 

ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದವನ ತಪ್ಪೇನು ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ನಿವೇಕಿಗಳು ಮತ್ತು 

ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಲಾಲಿಸಬೇಕು.. ಜಾಣರಾದವರು ತಲೆದೂಗಿ 

- ನಲಿಯುವಂತೆ ಇರದಿದ್ದರೆ ಕಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವದೆಂದು ತಿಳಿದು, 

ಸಂಗೀತ ಏದ್ಯಾವಿಕಾರದನಾದೆ ಪಂಡಿತನು ವೀಣೆಯಿಂದ ಗಾನವನ್ನು ನುಡಿಸು 

ನಂತೆ ದೇವಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮ(ರಮಣನು. ತಾನಾಗಿಯೇ ನನ್ನಮೂಲಕ ಈ ಕಾವ್ಯ 
` ವನ್ನು ಹೇಳಿಸಿರುವನೆಂದರಿತು ಮಚ್ಚರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಜ್ಜನ ಶಿರೋಮಣಿಗೆ 

ಳೆಲ್ಲರೂ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ದುಷ್ಟಾಹಿಯ ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಷಪುಳ್ಳೆ 

ಮುಖದಿಂದ ನುಂಗಲ್ಪ`ಟ್ಟಿರೂ ದೋಷಸೂರಿತಮಾದರೂ ಸನಶಿಸಿಹೋದ ಕಶಾಶಕ 

ಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಚಂದ್ರನಂತೆ : ನನ್ನ ಕಾನ್ಯುವು ಸುಮನಸ್ಮರಾದವರಿಗೆ 

ಇಷ್ಟವಾಗದೆ ಇರಲಾರದು. ಆಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಅನಿಷ್ಟನವೆಂದು ಹೇಳುವವನು 

ಕಾಮುಕನಾದ ವಿರಹಿಗೂ ಮೋಸಗಾರನಾದ ಕಳ್ಳನಿಗೂ ಸಮನಾಗುವನು., 

ಮುಖವು ಹೇಗೆ ಇರುವುದೋ ಹಾಗೆಯೆ ಕನ್ಮಡಿಯು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ತೋರಿ 

ಸುವುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಂದುಬಗೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದೆ ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ 

ನುಡಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಗೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೋ ಆ ಮಾರ್ಗವೇ 
ನನಗೆ ಸಮ್ಮೃತವಾದುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಕಶವಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ. ಕಾವ್ಯವನ್ನು 
ಹೇಳುವೆನು. 

ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೃದಯಕಮಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಿ ಪತಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ 
ಭಗನದ್ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹವುಳ್ಳ ವನಾಗಿ ಸಂಡಿತಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ 
ಪಾತ್ರನಾದ ಭರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರದ ಅಣ್ಣಮಾಂಕನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಕರ್ಣಾಟ 

5 ಕವಿ ಚೂತವನ ಚೈತ್ರ" ನೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಲಕ್ಷಿ 4೫ 
: ನೆಂಬ ಕನಿಯು ಧರ್ಮಾಶ್ಚಮೇಧದ ಕಥೆಯನ್ನು . ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿಭಾಂತ 
ವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ರಚಿಸಿದನು. ಉತ್ತಮ ವರ್ಣದಿಂದಕೂಡಿ ರೂಪಸೌಂದರ್ಯ 
ವನ್ನು ಪಡೆದು, ಮಧುರತರ ರಸವನ್ಕೊಳೆಗೊಂಡು ಮನೋಹೆರವಳಗಿ ರಾಜಿ 
ಸುತ್ತ ಸುಮನೋನುರಾಗೆದಿಂದ ಕಿವಿಗಿಂಪಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ಮರಿದುಂಬಿಗಳು 
(ಷಟ್ಪದಿಗಳು) ನಿದೃತ್ಸಭೆಯೆಂಬ ತಾವರೆಗೊಳದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿದು 
ನಾಟ್ಯವಾಡದಿರುವುವೆ ? ಎಂಬಂತೆ ನನರಸಾಲಂಕಾರ ಚಿತ ಚಮತ್ಕಾರ ಮೃದು 
ಜಾ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಕಾಮವ್ಯುವು ಪಂಡಿತರಿಂದ 
ಮಾನ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವುದೆ ? ಎಂದು ಕವಿಯು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ವಸು ನಿರ್ದೇಶ 
ಗ್ರಂಧನಿರ್ವಾಣಪತಿಜ್ಜೆ ಅಂಕಿತಾನುವಾದ ಕಾವ್ಯಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ನಿನರಿಸಿ 
ಮುಂದೆ ಜೈಮಿನಿಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವನೆಂಬದ್ಜಿಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ಕಾಂತ ಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರತಿಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾ 

೯ 



೪ ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಪುರೀ ನಿಲಯ ಕವಿನಾಗೆ ಶರ್ಮ ಪ್ರಷೀತ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗೈಹದಲ್ಲಿ 

ವೀಠಿಕಾಭ್ಯಾಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. 

ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಕಥಾ ಪ್ರಾರಂಭ. 

ಮಾಲಾ“ 

1... ಐನತ್ತುಕೋಟ ಯೋಜನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಆನ 
ರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಪ್ನಸಮುದ)ಗಳ ಮಧ್ಯಡಲ್ಲಿ ಜಂಬೂದ್ವೀಪವೆಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ 

ವಾದ ಆರ್ಯಭೂಮಿಯುಂಟು. ಆ .ಜಂಬೂದ್ಧೀಐದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ 

ಸುರತಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು, ನೆರದಿರುವ ದೇವನಾರಿಯರ ಮೈಬಣ್ಣದ 

ಹೊಳಪೋ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಗಾಲದ ಮಿಂಚಿನ ಸಮೂಹವೋ, ಎನ್ನುವಂತೆ 

ಸುವರ್ಣಾದ್ರಿಯು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಆ ಕನಕಂದಿಿ)ಗೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗೆ 

ದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಅರಸರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತ ಹೆಸ್ತಿನಾಪುರವೆಂ 

ಬುಜೊಂಬುಂಟು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧೊರೆಯಾದ ಜನಮೇಜಯರಾಯನು ಮಹಾಭಾರತ 

ದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವ್ಚಮೇದ ಪರ್ವದ ಕಥೆಯನ್ನು ತಾನು ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತನಾಗಿ ಕೇಳಲೆಳಸಿ, 

ಜೈಮಿನಿ ಮುನೀಶ್ಚರನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದನು. 

ಏಂದೆ ಪಾಂಡನರು ಕೌರನರನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಸಾನ್ರಾ ಜ್ಯಪದನಿಯನ್ನು 

ಪಡೆದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದರು? ಯಾವ ಯಾವನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹರ್ಷಚಿತ್ತನಾಗಿ ಜನಮೇಜಯರಾಯನು ಬೆಸಗೊಳಲು, 

ಯಹಿವರ್ಯನಾದ ಜೈಮಿನಿಮುನಿಯು ಕರ್ಣಾನಂದಕರವಾದ ಭಾರತದ ಕಥೆ 

ಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು. 

ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯನೇ ಕೇಳು ? ಇದು. ಪುಣ್ಯಕರವಾದ ಪಾಂಡವರ 

ಕಥೆ. ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಬಳಿಕ, ಧರ್ಮರಾಯನು ತನ್ನು 

ತಮ್ಮಂದಿರಿಂದೊಡಗೊಡಿ ನಳನಹುಸಾದಿ ರಾಯರಲ್ಲಿ ಲೇಶಮಾತ್ರವೂ ಈ ಗುಣ 

ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಭಾ2 ಮಾಡಿಬನು. ಇಂತಪ್ಪ ಧರ್ಮಪುತ್ರನು 

ಆಳುತ್ತಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳವು, ಕೊಲ್ಕ ಹಾದರ, ಮೋಸ, ಹಗೆತನ, ಹಿಂಸೆ, 

ಮೃಗಬಾಧೆ, ಹೆದರಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷೆ, ಕಷ್ಟ, ನಿಸ್ಕುರ, ಜಗಳ, ನಿಂದೈೆ, ಕೋಪ, ನೀಚ 

ಕಾರ್ಯ, ಗರ್ಜನೆ, ವಂಚನೆ, ಅಪಕೀರ್ತಿ, ವಿಯೋಗ ದುಃಖ, ಆಲಸ್ಯ, ಕ)ರತನ 

ಗಳೆಂಬೀ ಗುಣ? ಳು ತಲೆಬೋರದೆ ಮರಿಯಾಗಿದ್ದವು, ಏನು ಹೇಳಲಿ ಸ ನೀತಿ 

ಚಾತುರ್ಯ, ಕೀರ್ತಿಯ ಮಾಂಗಲ್ಯು, ಭೋಗದಿಂದಾದ ಸಂಪ್ರೀತಿ; ಪರಹಿತ್ಕ 



ತ ಕ್ಕ 

ಮಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು. ವ ನ | ತೈಳ್ಚತು. . ರೀಗಿರುವ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಿ ದ್ದ ಧರ್ಮ 

ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ: ಸಂಗ್ರಹ. ಕ 

ಏನಯ್ಯ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಗೆಲ್ವೈೆ, ಯಶಸ್ಸು, ವಿದ್ಯಾವಿಭವ, 

ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಖ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸತ್ಯ, ಸ್ಕಿರವಾದ ಭಕ್ಕಿ, ಜಾತಿ 

ಧರ್ಮ, ಆಚಾರನಿಷ್ಯ್ಯ, ಧರ್ಮಜ್ವ್ಯತ್ಕೆ ಅಸ್ಪೈಶ್ವರ್ಯ, ಶಮೆ, ದಮೆ ದಂ 

ದಾನ, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂಗಳು ಧರ್ಮರಾಯನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಚುತ್ತಿದ್ದುವು. ಕ್ನುಟಿಲವು 

ಹೆಂಗಸರ ಮುಂಗುರುಳಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಚಂಚಲವು ಕುಡಿನೋಟದ ಜಬೆಡಗಿನಲ್ಲಿಯ್ಕ 

ಕಾಠಿಣ್ಯವು ನೊಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಬಡತನವು ನಡುವಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಮಾಂದ್ಯವು 

ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಮದದಿಂದ ಮೆರೆಯುವುದು, ಸಂಕೋ 

ಲೆಯಿಂದ ಕೊರಗುವುದು, ಹರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮೊದಲಾದವು 

ಆನೆಗಳ ಗುಂಸಿನಲ್ಲಲ್ಪನೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ನಾಡಿನಳ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. . ಗೆರುಡನಲ್ಲಿ ಅಜ, 

ಶತತ್ಥ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾನವಃರಣ್ಕ ಹವಳಗ ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾರುಣವ್ರು, ಸರೋ 

ನರದಲ್ಲಿ ಕಲಹಂಸಮಯವು. ನಳಿನಾಶ್ಷಿಯರ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾರನಲಯವು 

ಮರ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾಗೃ್ರತೆಗಳು, ನಂದಸವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶೋಕವು, ಚೈತ್ರ 
ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾರಹಿತನಲ್ಲದೆ ಭರ್ಮನಂದನನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ 

. ಆತಪತ್ರನನ್ನು ಕೊಡೆಸೆಂದೂ, ಹೊಟ್ಟೆ ಯನ್ನು ಪೊಡೆಯೆಂದೂ, ದಧಿಮಂಥ 
ನವನ್ನು ಕಡೆಯೆಂದೂ, ದುಂಬಿಗಳನ್ನು ಅಳಿಯೆಂದೂ, ನೀರಿನ ಹೊನಲನ್ನು 
ತೊಂಯೆಂದೂ, ಒಗೆದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಡಿಯೆಂದೂ, ತಲೆಗೂದಲನ್ನು ಮುಡಿ 
ಯೆಂದೂ ದಟ್ಟವಾಗಿ. ಮುಚ್ಚಿ ಕೆಇಂಡಿರುವ ನೋಡವನ್ನು ಜಡಿಯೆಂದ್ಕೂ 
ಕಲ್ಲನ್ನು ಅರೆಯೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ಬೇಕೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು 
ಬಳಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಭೋಗಿಗಳು ಪಾತಾಳವಾಸಿಗಳಲ್ಲ. ಸರ್ವರೂ 
ವಿದ್ಯಾಧರರು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರೂ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವರ್ತಿಗಳು. (ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕಿ 
ನಲ್ಲಿರುವವರು) ಲಂಕಾವಾಸಿಗಳಲ್ಲ,.. ಸಕಲರೂ ಸುಮನೋ(ರತರು ದುಂಬಿಗೆ 
ಳಲ್ಲ. ಅಖಿಲರೂ ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿದವರು ಸ್ರೂರಿಗಳಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ 
ಕಾಂತಾರ ಮಿತಬೋಗಿಗಳಾದರೂ ನೀಚರಂದೆನಿಸದೆ ಸತ್ಭ್ಯ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನಡೆದಿ 
ದ್ವರು. ವಸುಗಣಕ್ಕೆ ಉಪಭೋಗ್ಯಮಾಗದೆ ಅರೋಗ್ಯ ಕರವಾದ ಸೌರಭ್ಯ 
ದಿಂದ ಕೂಡಿಂದೆ. ಸದಾ ಸುಮನನರಿಗೆ ಅನುರಾಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಸದೆ ಶ್ರೀ 
ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಭವದಂತೆ ಶ್ಯಾಫ್ಯವಾಗದೆ ಮನೋಹರವಾದ ಅಸ್ಮರೋ 
ದ್ಯಾನದ ಸೊಬಗನ್ನು ಮಾರಿಸದೆ ರಾಜಿಸುವ ರಾಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ 
ವಾಗಿರದೆ ಸುಖದ ನೆಲೆ ವೀಡೆನಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಚದುರರಾದ ಪಂಡಿತರು ಹಸಿ ನೃ 

ಪತಿಯನ್ನು. ಇಂದ್ರನ : ಅಮರಾವತಿಗೆ ಸರಿಯೆಂದು ಹೋಲಿಸ.ತ್ತಿದ್ದರೆ 
ಇ೦ಬಂತಿ ಭರ್ಮರಾಯನ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸೂಬಗು ಐಂ ನ್ಳಿ ಲಂ ಕ್ಸ ಬ್ರ ವಿ ಸ 

ಈ 



ಹ ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ರಾಯನ ಕೀರ್ತಿಯು ಐರಾವತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ನಾಗೆರಾಜನನ್ನು ನಾಚು 

ವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಅಚ್ಚರಿನಡಿಸಿ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ 

ಕ್ಷೀರಸಮುದೃವನ್ನು ಜಡರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ, ಮುಕ್ಕಿದಾಯಕನಾದ ಶ್ರೀ 

ಕೃಷ್ಣನ ಶಂಖವನ್ನು ಜೊಳ್ಳುಗಳೆದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ದೇವಗಂಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾನ 

ಭ)ಷ್ಟಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಮೂರುಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ತನಗಿಂತ ನಿರ್ಮಲವಾದ 

ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಿತು.. 

ಹೀಗೆ ಕೀರ್ಕಿನಿರ್ಮಲನಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಧರ್ವರಾಯನನ್ನು 

ಭೂಲೋಕದ ಜನರು ನಾರಾಯಣನಂತೆ ಬಲಯುತನೆಂದೂ, ಈಶ್ವರನಂತೆ ರಾಜ 

ತೇಖರನೆಂದೂ, ಬ)ಹ್ಮನಂತೆ ಚತುರಾನನನೆಂದೂ, ಸಮುದ್ರರಾಜನಂತೆ ರತ್ಕಾ 

ಕರನೆಂದೂ, ಚಂದ್ರನಂತೆ ಕುನಲಯಾನಂದಕರನೆಂದೂ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ನಿರ್ದೊೋ 

ಹಿಯಾದನನೆಂದೂ, ದೇನೇಂದ)ನಂತೆ ಸುರಭಿಸಂಸೇವ್ಯನೆಂದೂ, ಹೊಗಳುತ್ತಿ 

ದ್ವರು, ಒಂದಾನೊಂದುದಿನ ವೇವವ್ಯ್ಯಾಸಮುನಿಯು ಹಸ್ಮಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. 

ಆಗೆ ಧರ್ಮರಾಸುನು ತಮ್ಮಂದಿರೊಡಗೊಡಿ ಬಂದ ಮುನಿವರ್ಯನನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ 

ಮಣಿದೆರಗಲು, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹರಸುತ ತಲೆದಡವಿ ಮಂತ್ರಾ)ಕ್ಪಕಿಗೆಳನ್ನಿತ್ತು 

ಕುಳಿಶುಕೊಂಡು ಉರಿಬಿಸಿಲಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಾಡಿದ ಬಳ್ಳಿ ಯಂತೆ ಕಾಂತಿಗೆಟ್ಟಿ 

ಮುಖವುಳ್ಳೆ ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಕಂಡು, ವೇದವ್ಯಾಸನು ಎಲೈ ಧರ್ವರಾಯನೇ ! 

ಸಕಲ ಸಾಮಾ ಜ್ಯೂ ಪದವಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ 
ನೀನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತೊರೆದು 

ಖಿನ್ಮನಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ `ಕಾರಣನೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಜೀಯಾ ! ನನ್ನ 

ಮನಸ್ಸುಂತಾಪದಿಂದ ದೇಹವು ಜಿಂದು ಬೆಂಡಾಗಿಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ದು:ಖ 

ವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಕೆ ಎಂದು ನುಡಿಯಲು ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ಇಂತೆಂದನು. 

ಅಯ್ಯಾ ! ಮುತ್ತಿದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಕಾಣದೆ ಹೋದರೆ ಸೂರ್ಯ 

ನಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸುವರು ಯಾರು ? ಬೇಸಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಗಾಳಿಯೆ ಬೆವ 

ರಿದಕೆ ಬೀಸಣಿಗೆಯಿಂದ ಬೀಸುವರು ಯಾರು ? ಮೋಸದ ವಿಷಕ್ಕೆ ಗರುಡನೆ 

ಹೆದರಿಕೊಂಡಕೆ ವಿಷಹರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕುವರು ಯಾರು ? ಉಕ್ಕಿಬ 

ರುವ ದುಃಖಪರಂಶರೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಜ್ಬಿರೆ ನಿನ್ಮನ್ನು ಕಾಸಾಡುವರಾರು ? 

ಎಂದು ಕೇಳಲು», ಧರ್ಮಪುತ್ರನು ವ್ಯಾಸಮುನಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ 

ಸ್ಮಾಮಿ | ನನ್ನು ದುಃಖವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಲಿ ! ಚಿಕ್ಕನ ಸಾಕಿದ 

ಭೀಖ್ಮರಿಗೆ ದೊ) ಹಮಾಡಿ, ಅಣ್ಣ ನೆಂದರಿಯದೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದೆ, ತಿಳಿ 

ದಂತೆ ಗುರುಪಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಶಲ್ಯ ಮೊದಲಾದ ನೆಂಟರನ್ನು 

ಕೊಲ್ಲಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಭಾಳಬಹುಜಿ ? ಹಾಗೂ ಬಾಳಿ ಫಲನೇನು ? ಶಿಷ್ಯರಿ 
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ಬ್ಲದ ಗುರುವಿನಂತೆಯೂ, ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಾ)ಹ್ಮಣನಂತೆಯೂ, ಹಸ 
ವಿಲ್ಲದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆಯೂ, ನೀರಿನಾಸರೆಯಿಲ್ಲದ ಬೇಸಾಯಜಂತೆಯೂ, ತನ್ಶ್ನ 
ನೆಂಟರಿಷ್ಟರಿಂದೊಡಗೊಡಿ ಬಾಳೆದ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಸಾಠದಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋ 
ಜನ ? ಸಾಯುವನರೆಗೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಲೇಸು. ಅಶಾಶ್ವತ 
ವಾಡ ದೇಹಸುಖವನ್ನು ಬಯಸಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಮ್ಮು ಹಗೆ 

ತನದಿಂದ ನೆಂಟರನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಸವೆಂಬ ಮರವು ವಿಷರೂಪದಿಂದ ಬೆಳೆದು 
' ಪರದಲ್ಲಿ ಫಲಿಸದೆ ಇರಲಾರದು. ನಾನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೀರ್ತಿಯು 
ಕೆಡದಿರರಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಜೊರೆತನನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಿಂದ 
ಶ್ರೀಕೃಸ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭಜಿಸುವೆನು, ಎಂದು ಬಿನ್ನ ಆಸಲು ಬಾದರಾಯೃ 
ಣನು ಆತನ ಮನೋಭಾನವನ್ನು ತಿಳಿದು ತಲೆದೂಗಿ ಧರ್ವರಾಯ ! ನೀನು 
ಕಾಸ್ತ್ರಾಗಮ ಪುರಾಣ ಪ್ರಚವನಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ಪೌ) ಢನೇೇಹೊರತು ಮೂಢನಲ್ಲ 
ಮನೋವ್ಯಾಕುಲದಿಂದ ಘನಶರವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಧರ್ಮದಿಂದಾಳಲಾರಜಿ 
ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕರೆ ಯಾವಪುಣ್ಯ ಉಂಟಾಗುವುದು ? ಎನಲು ಯುಧಿಷ್ಕಿ 
ರನು ಸ್ವಾಮಾ! ದೊರೆತನವಾಯಿತೆಂಬ ಆನಂದನೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, 
ಕರ್ಣ, ಶಲ್ಯ, ಕೌರವಾದಿಗೆಳಿಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೀಮನಿಗೆ ವಹಿಸ್ಕಿ 
ದಾಯಾದ ವಧೆಯಿಂದ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಡಿಗಟ್ಟುವೆನೆಂದು 
ಹೇಳಲು, ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ನಕ್ಕು ಇಂತೆಂದನು. 

ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಗೋತ್ರವಧೆಯ ದೋಷ 
ವುಂಬೇ? ನೀನು ರಾಜ್ಯವಾಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪರಿಶುಜ್ಧನಾಗುವೆಯಾ | ಓಹೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು ? ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಅಡವಿಗಟ್ಟುವ ಸೂತ)ವು 

,.ಯಾವ ಧರ್ಮಕಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ? ಆಗಲಿ ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗು ನಾನು ಭೀಮ 
ನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ? ಧರ್ಮಜ ನೀನು : ಹೀಗೆ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಂಡಿತರು ಮೆಚ್ಚುನಕಿ ? ಸಾಕು. ನಿನ್ನ ವಂಶದರಸುಗಳು 
ಉತ್ಕಮಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದರು. ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಸತ್ತ್ರೀರ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಗೋತ್ರವಥೆಯ ಪಾಸವು ನಾಶವಾಗಿ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗುವ ? ನನ್ನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು ಎನಲು ಧರ್ವರಾಯನು ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ರದಿಂದ ನಾನೆ ಧೊರಿಯಾ ಗಿರುನೆನು ? ದಾಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪವು ಯಾವ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಾಶ ವಾಗುವದು. ಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟಾಗೆದ ಅಂಥ ಕರ್ಮಯಾವುದು 1 ( ಅದನ್ನು ಸನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ? ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ಮತೆ ಇಂತೆಂದನು, 

ಕ 



೮ ... 'ಫಿರಡನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಧರ್ವಜನೆ | ಯೋಚಿಸಬೇಡ ! ಹಿಂಜಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಅಶ್ಯಮೇಧಯಾಗ 

ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ದಣಿಸಿದನು. ನೀನು ಅವನಂತೆ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ 
ದರೆ ನಿನಗೆ ಸಮಾನರಾದನರು ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ್ಬನೆನಲು ಧರ್ಮರಾಯನು 

ಆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಲಶ್ಷಣವಾವುದು ? ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಷ್ಟು 
ಯತ್ನಿಕ್ಕುಗಳು ಬೇಕು? ದಕ್ಷಿಣೆಯ. ಹಣವು. ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ? ಅದನೈಲ್ಲ 
ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು ಎಂದು ಬಿನ್ನೈಸಲು, ವೇದವ್ಯಾಸನು ಅಯ್ಯಾ ಕೇಳು ! ಅಚ್ಚ 

ಬಿಳುಪಾದ ಮೈಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಹಳದಿಯ ಬಾಲದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಗತಿಚಾ 

ತುರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಕಪ್ಪಾದ ಒಂದೇ ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ಕೋನುಲಾ 

ಶ್ರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ತಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಭೂಲೋಕವನ್ನು 

ಒಂದೇ ಕೊಡೆಯಿಂದಾಳುವ ರಾಜನಿಗೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದು. 

ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುನ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು ? ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ 

ಹುಹ್ಟ ಸತ್ಯಕೌಚ ಆಚಾಪರರರನಿಸಿ ವೇದಕಾಸ್ತ್ರಸಂಪನ್ಮರಾದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ 

ಬ್ರಾಹ್ಹ್ವಣರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತೃಂಗಳನ್ನಿತ್ತು ಧನಕನಕಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂತುಷ್ಠರಪ್ಪಂತೆ 

ಪೂಜಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳ ಮುತ್ತನ್ನೂ 

ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಗೆಜಾಶ್ಚ ರಥಂಗೆಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಉಚಿತವಾದ 

ತೆರದಿಂದಲಂಕರಿಸಿದ ಗೋಸಹಸ್ರೃಂಗಳನ್ನು ದಾನಮಾಡಿ, ಒಂದು ಭಾರಪೂರಿತ 

ವಾದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಣದ ಹೊನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಅಸ್ಟುಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ 

ತ್ಮಮರಿಂದಲೂ ಸುಖಕರವಾದ ಆಶಿಸನನ್ನು ಪಡೆದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುನ ಭೂಸುರ 

ರಪ್ಪಣೆಯಂತೈೆ! ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಲಕಾಲಿಗಳಾದ ಗೆಂಡುಗಲಿಗಳಿದ್ದರೆ 

ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಒಡಿದು ಕಟ್ಟಬಹುದೆಂಬ ಒಕ್ಕಣೆಯೊಡನೆ ತನ್ನ ಬಿರುದಿನ. 

ಬರೆಹನನ್ನ್ನು ಬರೆದು ಪೊಂಬಟ್ಟದ ಹಲಿಗೆಯನ್ನು ಕುದುರೆಯ ಹಣೆಗೆ ಕಟ್ಟ,. 

ಲೋಕೆದಲ್ಲೈ೪ ಸಂಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು: ಬಿಡಬೇಕು. 

ಹಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಕುದುರೆಯು ಒಂದು ವರುಷದವರೆಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ಮೆಯಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರಲು 

ಕಂಡಕಂಡ ರಾಜಪುತ)ರಿಲ್ಲರೂ ಧನಕನಕಗಳನ್ನು ಕುದುರೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ 

ಸುರಿದು ಲೋಕವನ್ನು ತೃಪ್ಮಿಪಡಿಸುವರು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ. ಶೂರರಾದನರು ಕಟ್ಟಿ 

ದರೆ: ಹಯರಕ್ಷೆಯ ಬೆಂಗಾವಲಿನನರು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತರಬೇಕು. ಅವರಿಂದ 

ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ಹೋಗಿ ಕಾದಿ. ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಬಂ! ಮುಂದೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಹಗೆ ಆಕುದುಕೆಯು ಭೂಲೋಕವನ್ನೆ 

ಐ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ನೆಲೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಮೇಲೆ ಅದುವರೆಗೆ ಅಸಿಪತ್ರ ನೆಂಬ 

ಉರುತರ ತಪಸ್ಸನ್ಮು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ತುವು 3 ದಿಂದ 

ಯಾಗನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. :ಈ ಕೆಲಸವು ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಗುನದಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಯ 



(1) ಜೈನಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹೆ. 

ತ್ಮಮಾಡೆಂದು ನುಡಿಯಲು ಧರ್ಮರಾಯನು ವ್ಯಾಸಮುನಿಯನ್ನು ಕುರಿತು 

ಸ್ವಾವಿಾ | ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದಲಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೊ ಣ 

ವೆಂದರೆ ಉೌರವರ ಕೋಟಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಜಾಸಮೂಹವು ನೊಂದಿರುವುದು, 
ನೀವು ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತವಾದ 'ಕುದುರೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನು ತಮ್ಮಂದಿರು 

' ಘೋರವಾದ ಭಾರತಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಲಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಾಯ 

ಕರೂ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾದ ಶಿೀಕೃಷ್ಣನೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿರು 

ವಲ್ಲಿ ಈ ಯಾಗವು ಹೇಗೆ ನೆರವೇರುವುದು ಹೇಳಿ ಎಂದನು. ಆಗ ಬಾದರಾಯ 

ಣನು. ಕರುಣಾರಸ ಭರಿತಾಂತರಂಗನಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಕಿರಾ ! ನೀನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ 
ಯೋಚಿಸಬೇಡ ? ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾಗೆಕ್ಕನುಕೂಲವಾದ 

ಕುದುರೆಯನ್ನೂ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನೂ ತೋರಿಸುವೆನು. ಹಿಂದೆ ಮರುತ್ತ 
ರಾಯನು ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹಳವಾದ ದ ನ್ಯುವನ್ಮು ಬಾ )ಹ್ಹೃಣರಿಗೆ 
ದಾನನಮಾಡಲು ಅಸರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹೊರಲಾರದೆ 

ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟರಲ್ಲೈ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋಗಿ 
ರುನರು. ಆ ಧನವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸದಿಂದ ತಂದು ನೀನು ಉಪಖೋಗಿಸಬಹು 
ದೆಂದು ಬಿನ್ನೈಸಲು, ಧರ್ವರಾಯನು ಆಹಾ |! ಮೊದಲೆ ಮರುಳಾಗಿರುವವ 
ನಿಗೆ ಉಮ್ಮೃತ್ತವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದಂತೆ. ಗೋತೃವಧೆಯನ್ನು ನೀಗಿಕೊಳ್ಳುವ 

. ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಪ್ರಧನವನ್ನು ತಂದು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಸುಖವುಂಟೀ ? ಇಹಸರ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಯು ಲಭಿಸುವುದೇ ? ಹೇಳು ಎಂದು ನುಡಿಯಲು ವ್ಯಾಸನು 
ನಿಯು ಭೂಪಾಲಚೂಡಾನುಣಿಯೇ ! ಹಂದೆ ಪರಶುರಾಮನು ಸಕಲ ರಾಜನಿಕರ 
ವನ್ಮು ಕೊಂದು ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟುದನ್ನು 

. ಕಾಣೆಯಾ? ಈ ಲೋಕನೇ ಬಾಸ್ಮಣರದಲ್ಲನೇ? ಭುಜಬಲವುಳೆ ಕ್ಷತಿ) 
ಯರೇ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಜರೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. . ಆ ಹಿಮಾಲಯ 
ದಲ್ಲಿರುವ ಹಣವು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸಲ್ಲದ. ರಾಜನಾದ ನಿನ್ನದೇ 
ಆಗಿರುವುದು. ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಧೊರೆಯಾದ ಯೌವನಾಶ್ಮ್ಯನು ಸಲ್ಲಕ್ರಣ ಯುಕ್ತ 
ವಾದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವನು. . ಅಂತಹ ಕುದುರೆಯು ನಿನಗೆ ಕೌರ್ಯ 
ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇರುವುಡ ? ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮಗೆನಾದ ಈ ಮೇಫನಾ 
ದನಾ ಕರ್ಣತನ ನಾದ ವೃಷತಕೇತುವೂ ಶೂರರಲ್ಲತೆ ? ನಿನ್ನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು 
ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು: ಮಾರತಕ್ಕವರೇ ? ನೀನಾಗಿ ಸ್ವರಿಸಿದರೆ. ಕೃಷ್ಣನು ತಾನಾ 
ಗಿಯೆ ಬಾರನೇ? ಇದೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಹೆದರದೆ ಯಾಗ ಕ್ಕೆ 
ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಸಕಲ ಸಾನುಗಿ ಗಳೂ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂದು. ಹೇಳಲು 



೧೦... ನರಡನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಧರ್ವರಾಯನು ಭೀಮನಕಡೆಗೆ/`ತಿರುಗಿ. ನೋಡಿದನು ಆಗೆ ವಾಯುಶಪ್ರತ್ರನು 
ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು. 

ಅಣ್ಣಾ . ಹೆದರಬೇಡ ? ಬಾದರಾಯಣನು ಕರುಣದಿಂದ ಹಣವನ್ನೂ 
ಕುದುರೆಯನ್ನೂ ತೋರಿಸಿರುವನು, ಯಾಗಕ್ಕೆ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡು ? ನಾನು 
ಯೌವನಾಶ್ಚವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಪರಲೋಕ 
ಬಾಹಿರನಾಗಿ ಹೋಗುವೆನು ಎನಲು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಣರಂಗಭೀಮನಾದ ವೃಷ 
ಕೇತುವು ತಾತಾ ! ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು ? 'ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ 
ತಪ್ಪುವಂತಾದರೆ ನಾನು ಕರ್ಣಪುತ್ರನಾಗುನೆನೆ ? ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು 
ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಸಂತೋಷಿಸಿ, ಬಿಗಿಯಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿ 
ವತ್ಸಾ ! ನಿನ್ನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಡಹುಣ್ಟಿ 
ದವನನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನ ಮಗನಾದ ನಿನ್ನನ್ನೂ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತರಲೋಸುಗ 
ಈಗೆ ಯುಜ್ಧಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಿ ! ಸಾಕು ಆ ಮಾತನ್ನು ಬಿಡು ಎಂದನು, 

ವೃಷಕೇತುವು ಜೀಯಾ | ನಮ್ಮತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದಿ 

ರದೆ ವೈರನಸ್ಸ್ಟು ಬೆಳಸಿದನು. ನಾನು ಆತನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕಳೆ 

ಯದಿದ್ದರೆ ಹುಟ್ಟ ಫಲವೇನು ? ಕುದುರೆಯನ್ನು ತರಹೋಗುವ ಭೀಮಸೇನನ 
ಹಗೆಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ತರುವೆನು ನನಗೆ ನೇಮಿ 

ಸೆಂದನು.. ಹೀಗೆ ಭೀಮ ವೃಷಕೇತುಗಳು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ 
ಬಳಿಕ ಮೇಘನಾದನು ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಜಿಯಾ ! ಭದ್ರಾವತಿಗೆ 

ಹೋಗಿ ಯೌವನಾಶ್ಮನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸವರಿ, ಭೀಮಸೇನನೊಡನೆ ಸೆಣಸುವ 

ವನು ಇಂದ್ರನಾದರೂ ಅವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಶ್ರಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು 
ತಂದೊಪಬ್ಪಿಸುವೆನೆಂದು ಬಿನ್ನನಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ವೃಷಕೇತು ಹೋದರೇನು ? | 

ಮೇಘನಾದನು ಬಂದರೇನು ? ನಾನೇ ಮುಳಿದು ನಿಂತರೇನು ? ಶ್ರೀಹರಿಯ 

ಕರುಣವಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಡುವದು ನನಗೆ ವಿಜಯವೀಳೆಯ 

ನನ್ಮಿತ್ತು ಕಳುಹಿಸು ಎಂದು ಭೀಮಸೇನನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 

ಕೇಳ್ಳೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಇಂತು ಭೀಮಸೇನ ವೃಷಕೇತು 

ಮೇಘನಾದರು ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಂದೊಬ್ಪಿಸಲು ಅಪ್ಪಣೆಯಂ ಬೇಡುತ್ತಿರಲು, 

ಧರ್ಮರಾಯನು ಪ್ಯಾಸಮುನಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ: ಸಿ 

ಯಾದ ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಈದಿನ ನಾನು ಇವರನ್ನು ಕುದುರೆಗಾಗಿ 

ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ 

ತಿಳಿಯದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೋರದೆ ಚಿಂತೆಗೊಂಡಿರುನೆನೆನಲು ವ್ಯಾಸ 

ಮುನಿಯು ಅಯ್ಯಾ! ನೀನು ಹುಚ್ಚನೇ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋನಿಸು 



| ಜೈಮಿನಿ ಭಾರಗ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೫ 6ಟಿ 

ವನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನೆ? ವೃಕೋದರ ವೃಷಕೇತುಗಳ ಪರಾಶೃಮವು 
ಸಾಧಾರಣವಾದುದೆ? ಮೇಘನಾದನು ಅಲ್ಬನೆ? ಹೀಗೇಕೆ ಚಿಂತಿಸುವೆ? 
ಈಗಲೆ ಇನರಿಗೆ ನೇನುವನ್ಠಿತ್ತು ಕಳುಹು. ಎಂದು ಒಡಂಬಡಿಸಲು ಧರ್ಮ 
ರಾಯನು ಆ ಮೂನರಿಗೂ ವಿಜಯವೀಳೆಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಚ 

ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಹರಿಸಿ ಬಾದರಾಯಣನು ತನ್ನ ಆತ್ರ 
ಮಕ್ಕೆ ತೆರಂದನು, ಧರ್ಮರಾಯನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆದರುತ್ತ ಶ್ರಿಕೃಷ್ಣ ನಿಲ್ಲದೆ 
ನನ್ನ್ನ ಯಾಗವು ಹೇಗೆ ನಡೆದೀತು? ಈಗಲೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಶ್ರೀ ಹರಿ 
ಯನ್ನು ಕರೆಸುವೆನೆಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರಲು ಅಲೆದಲೆಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ 
ರತ್ನವು ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ್ಕ, ರಾಜಶೇಖರನಾದ ಧರ್ಮರಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಚಾರ 

. ಕನೋರ್ವನೈತಂದು ಸ್ಟಾಮಾ! ಪರಾಕು. ಯಾದವಾಗ್ರಣಿಯಾದ ಶ್ರೀಧನನು 
ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಪೂರಹೊರನಳಯದಲ್ಲಿ ಕಾದುಕೂಂಡಿ 
ರುನನೆಂದು ಹೇಳಲು, ಧರ್ಮರಾಯನು ಆತನಿಗೆ ಉಡುಗೆರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 
ಭಕ್ಕರ ಮನೋಭೀಷ್ಮವನ್ನು ನೆರವೇ(ರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆಷ್ಟು ಉತ್ಸಾ 
ಹನಿರುವುಜೋ ಕಾಣೆ ? ಶಿನಶಿವಾ | ಮೂರುಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನೇ ಧನ್ಯ 
ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟನು. ಈದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು 
ಬಂದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 
ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಾನಾಗಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಬಂದನೆಂದು ಪಾಂಡ 
ವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಂದಿಮಾಗಧ ಗಾಯಕರೊಡನೆ ವಾದ್ಯಧ್ವನಿಗಳಿಂದ 
ಕೈದೀನಿಗೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನಿದಿರ್ಕೊಂಡರು. : ಹೊಳೆವ ಮಣಿಮಕು 
ಟದ ಸಾಲುಗೊಂಡ ಅಳಕಾವಳಿಯ, ಚಂದ್ರನಂತಿರುವ ಮುಖದ ತಿದ್ದಿದ 
'ಕತ್ಮುರಿಯ ತಿಲಕದ್ಕ ಮನೋಹೆರವಾದ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಕಣ್ಣೆ ನೆಯ ನೀಲವಾದ ಎಳೆಸುಗಣ್ಣುಗಳ, ಸಂಪಿಗೆಯಂ ತಿರುವ ಮೂಗಿನ 
ಸುಲಿಸಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತೋರುವ ಹುಸಿನಗೆಯ 'ಕಾಂತಿಯನ್ನು 
ಬೀರುನ ಕದಪುಗಳ, ಚೆಲುವಾದ ಕರ್ಣಸೂರಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ್ಕ ಸಂಮೋ 
_ಹನದ ಗ"ಣಿಯಾದ ಸುಂದರಾಂಗನಾದ ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಹಡೆದ ಸೊಬಗಿನ 
ದಿನ್ಯಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಧರ್ಮರಾಯನು ಕಂಡನು, ಕೇಳೈ ಜನಮೇ 
ಜಯರಾಯನೇ! ಮನುಷ್ಯಲೀಲೆಯನ್ನು ತಾಳಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಪೊಂದೇರಿನಿಂ 

ದಿಳಿದು ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಯನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆರಗುತ್ತಿರಲು, ಆತನು ದೂರವಾಗಿ 
ನಿಂತು ಕಮಲನಾಭನ ಪಾದಗಳಿಗೆರಗಿ ಸಕಲ ಯಸಿಗಳೂ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ 
ತೆಗೆದು ಬಿಗಿಯಸ್ಪಿದನು, 



೧೨ ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಆಬಳಿಕ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಭೀಮ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಅಕ್ಕಕೆಯಿಂದಾಲಿಂಗಿ 

ಸುತ್ತ ಹರ್ಷದಿಂದರಮನೆಗೆ ನಡೆತಂದನು, ಆಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯು ಶರಣಜನ 
ಪಾಸಹಾರಕ್ಕ ದೈತ್ಯ ಮದನಿದಾರಕ, ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಕ, ಪೀತಾಂಬರ 

ಧಾರಿ, ಕೌಸ್ತು ಭರತ್ಕಾಭರಣ, ಮುರಾರಿ ನನ್ನುನ್ಸು ಸಲಹು ಎಂದು ಕಾಲ್ಗೆ 

ರಗಿದಳು.  ಅಕ್ಕರಿಂದಾಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದೆತ್ತಿ ಸಂತೈಸಿ, ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ 

ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಉಚಿತನರಿದು ಸತ್ಕರಿಸಿ, ಅನರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ 
ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು ಮಿತವಾದ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ಆ ದಿನದ ರಾತ್ರಿಯ ರಾಜ ಸಭೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಇಂದೃಸಭೆಯನ್ನ್ಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂ 
ತಹ ವೈಭವದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮರಾಯನ ಓಲಗೆಶಾಲೆಯನ್ನು 
ನೋಡ್ಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮರಾಯ! ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೈಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು 

ಮಾರಿಸತಕ್ಕವರೇ ಇಲ್ಲ! ರಾಜಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಳೆ ನಹುಷ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾದಿಗಳೂ 

ನಿನಗೆ ಸೋತುಹೋಗುವರು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವೇ ಧನ್ಯರಲ್ಲವೇ? 

ಎಂದನು, ಆಗೆ ಧರ್ಮರಾಯನು ಸ್ವಾವಿತಾ! ಇನ್ನೇನು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ಕರ ಅಭಿ 

ವೃದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ನೀವು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುವುದು. ಪಾಂಡವ ಸ್ಥಾ ಪನಾಜಾರ್ಯ 

ನೆಂಬ ಬಿರುದಿನಿಂದ ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ಲೋಕವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳದೆ 

ಇರುವುದೆ? ಸಾಕು. ಆ ಮಾತು ಇರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ 

ರಾಜಕಾರ್ಯವೇನು ಆಜ್ಞ್ಯಾವಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಭೀಮನ ಮುಖವನ್ನು 

ನೋಡಿದನು ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎಲೈ ಧರ್ಮನಂದನನೇ ದಾಯಾದಿಗಳು 

ಮಡಿದುಹೋದರು, ಶತ್ರುರಾಜರು ಹೆದರಿ ಶರಣಾಗತರಾದರು, ನಿನ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ 

ಅಪಾಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆತುರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬೇಬೆಯೂ ದಿಗ್ವಿಜಯವೂ 

ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಭೀಮಾದಿಗಳೇನೂ ಪರಾಧೀನರಾಗಿಲ್ಲ. ನಕುಲ ಸಹದೇವ : 

ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ್ನ ಚತುರಂಗೆಸೇನೆಗೆ ಎದುರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ : 

ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ರಾಜಕಾರ್ಯವಾವುದುಂಟು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 

ಹೇಳಿದನು. ಸ್ವಾವಿಾ! ಚರಾಚರಾತ್ವೃಕವಾದ ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಆಡಳಿತವು 

ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ? ಶಿವ ಶಿವಾ ಸಂದೇಹಿಗರಂತೆ 

ನಮ್ಮನ್ನು ಅಣಿಕವಾಡುವುದೇಕೆ? ಸಾಕು. ' ಮರೆಮಾಚುವುದೇನು ? ಜಾದ ' 

ರಾಯಣನು ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ವಂಶದವರಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಅಕ್ಕ 

ಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಯಶಸ್ಕನಾಗೆಂದು ಕರುಣದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಿ 

ಹೊರಟುಹೋದನು ಆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತರುವೆನೆಂದು ಈ 

ಭೀಮನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಾರನಿಂದದ ಬಲದಿಂದ ಬಂದ 

ಸಿ.ಇಂದರೆಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ ದ9ಂಟ, ಸಾವತಾ ಎ ಜ್ಯಾಷದನಿಯನ್ನು ಪಡೆದೆವು. 
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ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಸುಖದಿಂದ ನ್ಫ ಮರೆತರೆ ಸತ್ತುರುಷರು 

ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚು ನಶೆ? ಭರತವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾವು ಲೋಕಪಾನನ 
ವಾದ ಅಶ _ಮೇಧಯಾಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಲು 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ | ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ಬಾದರಾಯಣನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ನೀನು ಮರು 

ಳಾಗಬಹುಜೆ? ದೋರ್ಬಲದ ದುರುಳತನವು ಭೀಮನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣೆಯಾ? 

ಹಂಜಿ ಗೆದ್ದ ರಾಜರಂತೆ ಯೌನನಾಕ್ಚಾದಿಗಳು ಸಾಧಾರಣರೆ? 'ಎಂದಿಗೊ ಅಲ್ಲ. 

ಮಕ್ಷಿಗೆಯ "ಬನಗಳನ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮರಿದುಂಬಿಯು ಸಂಪಗೆಯ ರಸವನ್ನು 

ಬ(ರಬಲ್ಲುದೇ ಕ 'ಮುಂದುಗಾಣದೆ ಆಶ ಓಮೇಧಯಾಗಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ 

ಮಾಡಿಜಿ? ಎಲೈ”ಮರುಳೇ ಈ ಭೀಮನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದ ಕಿ. ಬಕನ ಬಲಿ 

ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನದ ರಾಶಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿ ದ್ದ ನೆ? ನೀತಿಕೋವಿದನಾದರೆ 

ರಶ್ಕಸಿಯನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನೆ? ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತ್ವರ್ಯ 

ವನ್ನು ಹುಹ್ಮಸುವ ವಿಜಾತೀಯ ಪುರುಷನಾದ ಈ ಭೀಮನ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ 

ಯಾಗೋದ್ಯುಕ್ತನಾದ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವು ಸೂರ್ತಿಯಾಗುವುದೆ? ಎಂದನು. 

ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, ಭೀಮಸೇನನು ಓಹೋ! ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನ್ಮೂ 

ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿಯು ವಿಚಿತ್ರಕರವಲ್ಲವೆ? ನರಕಾಸುರನ 

ಮನೆಯ ಹೆಂಗೆಸರು ರಾಕ್ಷಸಿಯರಲ್ಲನೆ? ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಮಾತುಗೆಳನ್ನಾಡಿದೆ 

ಇನ್ನು ಹೆದರಿಸಬೇಡ.. ಕರಡಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದವನಿಗೆ ಲೋಕ 

ದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಾಕಾರವು ಸಲ್ಲದೆ? ನಿನ್ನ ಯೋಜನೆಗೆಳನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. 
ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ಪದೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವೆನು. ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಕು 

ಕೂಟ್ಟಭಾಷೆಗೆ ನೀನು ತಪ್ಪುವನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು 
. ಬಲ್ಲೆವು, ಹಿಂದೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಿಕಾಚರಂತೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದು, ದೇಹ 
' ವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡ ಭಂಡತನವು ನಿನ್ನ ಕೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಭೂಷಣವಲ್ಲವೆ ? ಎಲಾ 

ಬಾಣಸಿಗಾ ! ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಗೆ ಹೆದರತಕ್ಕೆವನೆ ? ಎಂದು ಶ್ರೀಹ 
ರಿಯು ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಭೀಮನು ಹರಹರಾ ! ನೀವು ಲೋಕಾಸವಾ 

.೨ದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಕೃತ್ರಿಮವಾದ ಜಾರವಿದ್ಯೆಗೆಳನ್ನು ಓದಿದಿರಿ ? ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದ 

' ಕೊಂಡು ಬಾಣಸದ *ೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ ! ಹೇಸಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ 'ಾಶ್ರಸಿ 

ಕ್ಯ ಕ್ಯಾ ಪೂತನಿಯ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿದವರು ನು ? ರಾಜಸಮೂಹೆದಲ್ಲಿ 
ಗೊಬ್ಲಗೌಡನಿಗೆ ಯಾವಬಗೆಯ ಒಡನಾಟ ಉಂಟು, ಇನ್ನು ಹೆಜ್ಜಾಗಿ ಹೇಳ 
ಲಾರೆ. ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ತಸ್ಪದೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತರುವೆನು, ಯಾಗೆನನು 
ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲಹಬೇಕು ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 
ಸತ ಳನಾಗೇಣಾ! ಸ ಕಲಹಕ್ಕೆ ೦ದಿಗೂ ತ ಬಹಳವಾಗಿ 
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ಹರಟದೆ . ಕುದುರೆಯನ್ನು ತರುವದಾದಕೆ ತಂದುಕೊಡು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹು 
ಮಂದಿ ಶೂರರಿರುವರು, ಆತ್ಮಶಕ್ಕಿಯನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ಯಾಗವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡರೆ 
ಮುಂದೆ ವಿಘ್ಮಉಂಟಾಗುವದು ಎನಲು, ಧರ್ವರಾಯನು ಸ್ವಾಮಾ ! ನಿಮ್ಮ 
ಪಾದಾರವಿಂದಗೆಳ ಬಲ್ಜೈಯೊಂದಿದ್ದಕೆ ನಮಗೆ ನಿಜಯವೇ ಆಗುವುದು ತಾವ 
ಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರಿದ್ದರೂ ಏನುಫಲ? ಕರುಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು 
ಎಂದು ಕಾಲ್ಗೆರಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮಕುಏವನ್ನುು ಪಿಡಿದೆತ್ತಿ ಮೈದಡವಿ 
ರಾಜರು ಮಾಡುನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೋಲುವವು ಇನ್ಫು 
ಯಾಗಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸು ಈ ಕಾರ್ಯವು ನಿನಗೆಂದಿಗೊ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾ 
ರದು ನಾನೆ ಸಿಂತು ನಡೆಸುವೆನೆಂದು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಭಯದಾನ ಮಾಡಿದನು* 

ಕಮಲನಾಭನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿ ಭೀಮ ವೃಷ 
ಕೇತು ಮೇಘನಾದರನ್ನು ಕುದುಕೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ, ಸಭೆಯನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೊಡಗೊಡಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವಾದ ಷಡೃಸದಡಿಗೆಯನ್ನು 
ಆರೋಗಿಸಿ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಹಂಸತೂಾಲಿಕಾತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಧರ್ವರಾಯನು ಶಯನಿಸಿ 
ದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಥಿಯಾದ ಅರುಣನ ಆಗಮನದ ಕಲೆಗಳು 
ತೋರಿಬಂದವು. ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕು ಕೆಂಪಾಯಿತು, ನಕ್ರಕ್ರಗಳು ಮಾಯವಾದವು, 

ಮಂದಮಾರುತವು ಹುಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಬೀಸಿತು, ತಾವರೆಗೆಳು ಅರಳಿದವು, ಸೆಕೆಯಾ 
ಗಿದ್ದ ಮರಿದುಂಬಿಗೆಳು ಮೊರೆಯಲಾರಂಬಿಸಿದವು, ನೈದಿಲೆಯ ಸೊಬಗು ಕುಂದಿ 

ಹೋಯಿತು, ಜಕ್ಕವಕ್ಕಿಗಳು ನೆಕ್ಕೆದವು, ಉಕ್ಕಿಬರುವ ಕಿರಣಜಾಲವುಳ್ಳೆ 
ಸೂರ್ಯನು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕತ್ತಲೆಯು ಹೆದರಿ ಯಾವದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುವುದೋ 
ನೋಡುವೆನೆಂದು ಬಯಸಿ ಉದಯಾದ್ರಿಯ ಶಿಖರವನ್ನು ಹತ್ತಿದನು. (ಅಂದರೆ 
ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಯಿತೆಂದರ್ಥ) ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ಬಂದು ಯಾಗೆಕರ್ವವನ್ನು 

ಬೋಧಿಸದುದೂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದುದೂ 

ಸಾಧಾರಣವೇ, ಆಹಾ ! ಇದು ನನ್ನು ಭಾಗ್ಯದೇವತೆಯ ಬಲನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ 

ಅಲ್ಲವೆಂದು ಧರ್ವರಾಯನು ನಿದ್ರೆಯನ್ನುಬಿಟ್ಟು ಉದಯಕಾಲದ ಕರ್ವಗಳನ್ನು 

ತೀರಿಸಿ ಓಲಗೆಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಭೀಮನು ; 

ನಿತ್ಯಕರ್ವವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಜೇಗನೆ ಓಲಗೆಕಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ 

ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಆತನಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಅಂಗೆರಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿ 
ಗೊಬ್ಬಿ ವೃಷಕೇತು ಮೇಘನಾದಕೆಂಬ ವೀರರನ್ನು ಬರಮಾಡಿ, ದೇವಪುರನಿಐಯ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ಪಾದಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತ, ವಂದಿಮಾಗೆಧರ ಮಂಗೆ 

ಳಧ್ಮನಿಯೊಡನೆ ಮೊಳಗುತ್ತಿರುವ 'ವಾದ್ಯಗಳರವದಿಂದ ಕೂಡಿ ಸುವಾಸಿನಿ 

ಯರು ಸಂಶೋ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸೇಸೆತಳಿದು ಸೊಡರೆತ್ತಿ ಆರತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗು 
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| 4 ರಲು ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಹಸ್ಮಿ ನಾನತಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಕುದುರೆಯನ್ನು 

ತರಲೋಸುಗೆ ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಹೊರಟಿನೆಂಬಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತಲಸದರುಣ 

ಚರಣ ಸರೋಜಯುಗ್ವ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀನಿಲಯ 

ಕವಿನಾಗಶರ್ಮಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 

ದ್ಕಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ, 

ಚ ಕ | 

ಮೂ ರನೆಯ ಸಾ 

-ಅರಾಾಥದ ಎ... 

ಭೀಮನು ವೃಷಕೇತುವಿಗೆ ಭದ್ಭಾನತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವಿಕೆ. 
ಎಲ್ಫೆ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ |! ಮುಂದಿನ ಕಥಾವಿಸ್ಮಾ ರವನ್ನು 

ಲಾಲಿಸು. ಭೀಮನು ವೃಷಕೇಶು.. ಮೇಘನಾದಕೊಡನೆ ಹೊರಟುಬರಲು, 
ಮುಂದೆ ಭದ್ರಾವತೀ ನಗರದ ರಾಜ್ಯವು ಸದಾ ನಿರ್ಮಲ ಶ್ರೀಕರಗಾ )ಹಿಯಾಗಿ 
ಪ್ರಖ್ಯಾ ತವಾದ ನನ ನಾಲೆಯಿಂದಕೂಡ್ಮಿ ಮನ್ಮಥನ ಉದ್ಯ ಶವಕ್ಕೆ ನೆಲೆವೀಡಾಗಿ 
ಶ್ರೀ ಯಂತೆ ರಂಜಿಸಿತು. ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ 
ಕೆರತೊರೆಗಳೂ, ಅರಳಿದ ಕಮಲಗಳುಳ್ಳಿ ತ ಇನರೆಕೊಳಗಳೂ, ರತ ಸಶಾಂತಿ 
ಯಂತಿರುವ ಗದ್ದೆ ಜಿದ್ದಲುಗೆಳ್ಕೂ ಅಮೃತಶಿಲೆ ಗ ಪಚ್ಚೆ ಗಳಿಂದ ಮಾಡ 



೧೬ ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟಗಳೂ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಮೇಯುತ್ತಿರುವ ಗೋಮಣಓ 
ಹಿಗಳೂ, ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆನೆಗಳೂ, ಹೊಳೆಹೊಳೆದು 
ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಕಸ್ಮೂರಿ ಮೃಗಗಳೂ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಬಣ್ಣದ ನಾನಾವಿಧವಾಜ 
ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳೂ, ಸದಾಚಾರಸಂನನ್ನ 
ರಾದ ಜನಗಳ ಎಲ್ಲಿನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಹಂಸೆಗ 
ಳಾಡದ ಸರೋವರವೂ, ತಂಪಾಗಿ ಬೀಸದ ಸುಳಿಗಾಳಿಯೂ, ಗಾಳಿಯನ್ನನುಸರಿ 

ಸದ ಮರಿದುಂಬಿಗಳೂ, ದುಂಬಿಗಳು , ರು೦ಕರಿಸದಿರುವ ಹೊಗೊಂಚಲ್ಕೂ 

ಹೂ ಬಿಡದಿರುವ ಎಳಬಳ್ಳಿ ಗಳೂ, ಹೂಬಳ್ಳಿ ಯಿಲ್ಲದ ಮಾವಿನಮರಗಳೂ, ವಾವಿ 
ನಮರಗಳಿಲ್ಲದ ಉದ್ಯಾನನನವೂ, ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಲ್ಲದ ಊರೂ ಊರುಗಳಿ 
ಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವೂ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಭದ್ರಾನತಿಯ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಾಗದ ಭೂಮಿಯೂ, ತಾವರೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕೊಳವೂೂ ರತ್ನಗಳಿಂದ 

ಶೋಭಿಸದ ಪರ್ವತಗಳೂ, ವನಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮೈೃೈಬಣ್ಣದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ 

ಕೆ೦ಪಾದ ಚಿಗುರಿಲ್ಲದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳೂ, ಮನೋಹರವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕಿವಿ 

ಗಿಂಪಾಗಿ ಹಾಡದ ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳೂ, ಸರ್ವದಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿಯದಿರುವ 

ಜನಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗದ್ದೆ ಜಿದ್ದಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಎರುವ ಹಾಲುಶೆನೆಗಳನೇಲೆ 

ಕುಳಿತಿರುವ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಮರಿಯರು ಹಿಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗೆ ಹಾರಿಹೋಗುವ 

ಗಿ೪ಗಳ ಮೈಬಣ್ಣ ದಂತೆ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದು ರಾಜಿಸುತ್ತಿರುಎ 

ಕಬ್ಬಿನ ಗರಿಗಳು ಹಸುರಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ತಂಗಾಳಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ತರೆ 

ಯನ್ನು ತೂಗುತ್ತ ಕಮಲರೇಣುಗಳ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಶಿರವನಲ್ಲ್ಯಾಡಿಸುತ್ತ, ಮರಿ 

ದುಂಬಿಗಳ ಮೊರೆತಕ್ಕೆ ಮೈಯುಬ್ಬಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಸೀರಿಯ 

ನ್ಫುಟ್ಟು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಿ (ದೇವಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಳ 

ಕಾಯುವ ಪಾಮರಯು ದಾರಿಗರನನ್ಟು ಮರಳುಮಾಡಿ ಡೆಗೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, 

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ! 

ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ದಾರಿಗೆರು ಗೆದ್ದೆಬೆದ್ದಲುಗೆಳ ಸುವಾಸನೆ 

ಯನ್ನೂ ಹೊಲವನ್ನು ಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಮರಿಯರ ಮೈಸೊವಡನ್ನೂೂ, 

ಅರಳಿದ ಹೊಗಳ ಪರಿಮಳವನ್ನೂ ತರುಲತೆಗಳ ಸೊಂಪನ್ಫ್ಯೂ ತಿಳಿಗೊಳದ 

ಅಲರ್ದಾವಕೆಯ ತನಿರಸದ ಮಕರಂದವನ್ನೂ ಸವಿದು ಮದಿಸಿದ ಮರಿದುಂಬಿಗ” 

ಳೊಡನೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂದವಣಾರುತನ ಮೈಗೆಂಪಿನಿಂದ ತಮ್ಮಾಯಾಸ 

ವನ್ನು ನೀಗಿಕೊಂಡು ಸುಖಿಸುತ್ತಿರುವರು. ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆರವಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 

ತಂಪಾದ ತಿಳಿನೀರನ್ನು ತುಂಬಿ ನೀರೆಕೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರಿಯರ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ 

ಯನ್ನಿಟ್ಟು ಚಾಚಿ, ಮುಖವನ್ನು ಓಕೆಮಾಡಿ ಹೊಯ್ಯುವ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ 



(8) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ ೧೭ 

ಚೆಲ್ಲಿ ಬಯಲಿಗೆ ಬಾಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಬಾಲೆಯರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತ ಪಥಿಕರು 
ತೃನೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಂದರಾಂಗಿಯರು ಸೊಗಸಾದ ಕೈಗಳಿಂದ 
ಎರೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂಪಾದ, ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ತಿಳಿನೀರನ್ನು ಅಕ್ಕರೆ 
ಯಿಂದ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬಾಲೆಯರ ಚಂದುಟಯ ಸವಿಯನ್ನು, ಕುಡಿನೋ 

ಟದ ಹೊಳಪನ್ನು ಬಲ್ಯೊಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಪ್ಪುವ ಸೊಂಪನ್ಮ್ಯೂ ಪಡೆಯಬೇ 
ಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದ ದಾರಿಗೆರು ತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊ ೦ದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ತನಿರಸ 

ವುಳ್ಳ ಸಿಹಿಮಾವಿನ ಕಳಿನಣ್ಣನ್ನು ಗಿಳಿಯು ಕುಟುಕಿಜಕೆ ಸೋರುವ ರಸದಂತೆ 

ಹೊಂಗೆಲಸವನ್ಮು ಹಿಡಿದು ನೀಕೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಲಲಿತಾಂಗಿಯರ ದೇಹೆ 

ಕಾಂತಿಯು ಜಲಧಃರೆಯಲ್ಲಿ ಪೃತಿಬಿಂಬಿಸ್ಕಿ, ಪಾಂಥರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹೋಗೆ 

ಲಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಮನೋಹರವಾದ ಬಿಳುಗಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೊಗೆಯು 
ಮುಖಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ಸುರಿಸುವ ನೀರೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇರಲು ತಂಪಾದ 
ತಿಳಿನೀರಸ್ಸ್ಸು ಕುಡಿಯುತ್ತ ಆ ಅರವಟ್ಟಗೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿಯರ ಕೋಮಲ 
ವಾದ ಅಂಗಗಳ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಆನಂದದಿಂದ 

ನಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಪಥಿಕರು ರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 
ಹೀಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಸೊಬಗನ್ನು ಕಂಡು, ಇನ್ಫೆಷ್ಟು 

ಸೊಗೆಸಾದ ದೇಶವೋ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಭೀಮಾದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಸನ್ನೆ 
ಯಿಂದ ಗಂಡನನ್ನು ಬರಮಾಡಿ ಚೆನ್ನೆಸೆವ ಉನ್ನತವಾದ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ರತಿಕಲಾ 
ಫೌಢಿಮೆಯನ್ನುು ತಿಳಿದು ಬಗೆಯರಿದು ಒಡಗೊಡಿ ಆನಂದವನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತಿ 
ರುವ ಪುರಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವಿಕೃಂತಿಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವ ರತ್ನಮಯವಾದ 
ಪಳುಕಿನ ಪಾಸರೆಗಬ್ಬುಗಳುಳ್ಳಿ ಗೆವಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸರ್ವತವನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ 

.. ಶಿಖರವನ್ನೇರಿ ನಿಂತು ಮೂಡಣಜಿಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭದ್ರಾವತಿಯ ನಗರದ ವೈಭ 
' ವನ್ನು ಕಂಡು ತಲೆದೂಗುತ್ತ ವೃ ಕೋದರನು ಎಲೈ ವೃಷಕೇತುವೇ |! ನೋಡಿ 

ದೆಯಾ! ಗನನಚುಂಬಿತಮಾದ ಯಾಗಧೂಮವೆಂಬ ಮುಂಗುರುಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ 
ಗತ) ಸಲ ಈ ಭದ್ರಾವತಿಯು ಮುಖಮಂಡಲದ ಹಾಗಿರು 
ವುದು, ಅದಲ್ಲದೆ ಎಸ್ಟುಜನಗಳಿದ್ದ ಕೇನ)? ಎಂಥ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದರೇನು ? 
ಅಮರಾನತಿಯು ತ್ರಿದಶಾವಾಸವೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನೂ ಅಳಕಾಪುರಿಯು ಗುಹಾ 

ಸ್ಪದವೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿತಲ್ಲತೆ ಇನ್ನು ನನ್ನಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿ 
ದ್ದರೂ ರೀತಿ ಖ್ಯಾತಿಗೆಳಿಗೆ ತುಂದಿಲ್ಲದಿರುನ ನಗರವುಂಟಿ ? ಎಂಬ ಗರ್ನದಿಂದ 
ಬಗ ಇಂದ್ರನ ಮತ್ತು ಕುಬೇರ ನಗರಗಳನ್ನು ನಗುವ ಸೌಧರಾ 

ಗ ತ್ತಿರುವುದು. ಕೈಲಾಸ ಪರ್ನತದನೇಲೆ ಸುಳಿವ ಬೇಕಿನ 
ಬಳ್ಳಿ ಯೋ ಜೆಳ್ಳುಗಿಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆನ ಕಾರುಮಿಂಚೋ, ಶಿನನ ಶಿಶ್ಲೋ 



೧೬ ಮೂರನೆಯ ಸಂಥಿ, 

ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರಕಿರಣವೋ ಅಥವಾ ಕರುಮಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ 
ಹೆಂಗಳ ಮೈಬಣ್ಣವವೋ ಕಾಣೆ. ಇಂತಹ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲ್ಲೆ 
ಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೋಡಿರುವೆಯಾ |! ಕೆಂದೋರಣದಿಂದ ಹೊಳೆದು ಸಾಲುಗೊಂಡ 
ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲತ, ಕನ್ನಡಿಗಳ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸೊಗಸಾಗಿ ಸೀಗುರಿ ಪತಾಕೆಗಳ 
ನರ್ತನದಿಂದ ಕೂಡ್ಕಿ, ಮುತ್ತುಗಳ ಗೊಂಚಲುಗಳಿಂದ ಹೊಳೆನ ಬೀದಿಗಳು 
ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವವು. ಎತ್ತರವಾದ ಕರುಮಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರಮುಖಿ 
ಯರ ಮುಖಚಂದಿಕೆಯೂ, ಉನ್ಮತವನಾದ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿರುವ ರತ್ತೃಕಾಂತಿ 
ಗಳೆಂಬ ಎಳೆವಿಸಿಲೂ, ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಗೆ ಸೇರಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಅಚ್ಚಳಿ 

ಯದೆ ಇರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಉನ್ನತವಾದ ಕೋಜಿೆಯತೆನೆಗಳಿಂದ ಸೊಗಸುತ್ತಿರು 
ವುದು. ಪುರಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಳುವ ಜನರಿಗೆ ಸದಾ ಸೌಖ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡ 

ಲೆಂದು ಇಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ವರದಿಂದ ಪಡೆದ ಹಸುರುಸೀರೆಯೋ 

ಎನ್ನುವಂತೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮುಖ ಕಮಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಿರುವ ನವೀನ 

ವಾದ ಪತ್ರಪುಷ್ಪಾವಳಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನವು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಸದಾ 
ಇಲ್ಲಿನ ಬಳ್ಳಿ ವೆಣ್ಣುಗಳು ಪುಸ್ಸಿಣಿಯರಾಗಿರುವರು, ಇವರನ್ನು ಸೋಕಬಾರ 
ದೆಂದು ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಎಡೆ 
ಯಿಲ್ಲದೆ, ದಟ್ಟಿವಾದೆಲೆಗಳ ನೆಳಲಿನಿಂದ ಸೊಗಸುತ್ತಿರುವ ನಂದನನನಗಳು 
ಜನರಿಗೆ ಸುಖದಾಯಕಗಳಾಗಿರುವುವು. ತಿಳಿಗೊಳದ ನೀರನ್ನು ಕದಡಿ 

ಹೂವಿನ ಬಂಡಸ್ಟ್ಟು ಕೆದರಿ, ಮದದಿಂದ ಮದಿಸ್ಕಿ, ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಮುರಿ 

ದಾಡಿ, ಮಂದಮಾರುತನೆಂಬ ಮದ್ದಾನೆಯು ನನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರಲು, 

ವಿರಹಿಗೆಳನ್ಮು ದೂರಹೋಗಿರೆಂದು. ಕೂಗಿ ಹೇಳುನಂತೆ ಕೋಗಿಲೆಗಳು 

ಕೂಗುತ್ತಿರುವುವು. ಮೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಮರಿದುಂಬಿಗಳನ್ನು ನೋಡವೆಂದೂ, 

ಮಂದಮಾರುತನಿಂದಲೆಯುವ ಬಳ್ಳಿ ಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಮಿಂಚೆಂದೂ, ಹೂವಿನಿಂ 

ದೊಸರುವ ಮಕರಂದವನ್ನು ಮಳೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿದ್ಕು ಉದ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲರುವ 

ಸವಿಲುಗಳು ಕುಣಿಯುತ್ತಿರುವುವು. ಬಿರಿದ ಹೊಂಬಾಳೆಯ ಕುಸುರಿಗಳೆಂಬ 

ಅಶ್ಲ್ಪತೆಗೆಳಿಂದಲೂೂ ಮರಗಿಡಬಳ್ಳಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂತಿರುವ ಹೂಗಳೆಂಬ ಪುಸ್ಸಾಂಜಲಿಗೆ 

ಳಂದಲೂ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳಿಂದಲ್ಕೂ ಎಳೆನೀರಿನ ಅರ್ಫ್ಯದಿಂದಲೂ, ವನದೇವ 
ತೆಯು ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದು. *ಕೆಂದಳಿರ ಹೆಚ್ಚಿ 

ಕೆಯಿಂದಲೂ ಮಧುರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಮಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಸೊಂಪಿನಿಂದಲ್ಕೂ 

ಹೂಗೊಂಚಲಿನಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕರಂದದಿಂದಲೂ, ಕಳಿನಣ್ಣುಗಳಿಗೆ 

ಬಳಸಿರುವ ಗಿಳಿವಿಂಡಿನಿಂದಲೂ, ಮನೋಹರವಾದ ಸಿಹಿವಾವಿನನಮುರಗಳಿಂದಲೂ 

ನಾಡಿನ ನಂದನಗಳು ಎರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವುವು. ನನ್ಮು ಹಾಗೆ ವ್ರಿಯರನ್ನು 



ಕ" ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ರ್ಗ 

ಆಲಿಂಗಿಸದಿದ್ದ ರೆ ಈ ನಂದನದಲ್ಲಿ ಮನ್ವ್ಯಥನು ಅರೆಗಳಿಗೆಯೂ ನಿಲಗೊಡಿಸನೆಂದು 

ಹೇಳುವಂತೆ, ಭೋಗಿಗಳಾದವರಿಗೆ ತಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡು 

ವಂತೆ ನೀಳೆಯದೆಲೆಯ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಪೂತ ಫೂಗೆದ್ರುನುಂಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿ 
` ರುವುವು. ತನುಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮರೆಯದ ಸತ್ಪುರುಷರಂತೆ, 

ಗುದ್ದಲಿಯ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಸಹಿಸಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಸಿದ ಭೂಪೇವಿಗೆ ಹಣ್ಣುತುಂ 

ಬಿದ ಗೊನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಗಿದವೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬಾಳೆಯ 

ಗಿಡಗೆಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುವು. ಕೆಂದಳಿರ ಕೆಂಡವನ್ನು ತುಳಿದು ಮೊನೆಯಾದ 
ಮೊಗ್ಗುಗಳೆಂಬ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಯ್ಚು, ಪೂವಿನ ಹೀಚೆಂಬ ವಜ ಮುಷ್ಟಿ 

ಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಳ್ಳಿ ಗಳೆಂಬ ಜಾಹಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಸೆದು, ಕೋಗಿಲೆಯ ಸ್ವರ 

ದಿಂದ ಆಲುತ್ಮ ವನದೇನತೆಯ ಓಲಗೆಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಳಗವಾಡುವಂತೆ ಮಂದ 
ಮಾರುತನು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವನು. 

ಪಾರಿಜಾತ, ಪಾದರಿ, ಪುನ್ಮಾಗ್ಗೆ ಚಂಪಕ, ಬಕುಳ್ಳ ಮಂದಾರ, ಕುರ 
ವಕ, ಸುರಗಿ, ನಂದ್ಯಾವರ್ತ, ಕರವೀರ, ಶಿರೀಷ, ಸೇನಂತಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ಮರ 
ಗಳು, ಮನ್ಮಥನ ಬಗೆಬಗೆಯ ಬಾಣಗೆಳುಳ್ಳಿ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಂತೆ, ಮಲ್ಸಿಗೆ ಜಾಜಿ 
ಮಾಧವೀ ಮೊದಲಾದ ಬಳ್ಳಿ ಗಳೊಡನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುವು. ಹೊನ್ನ 
ಸುರಹೊನ್ಶೈ, ತೇಗೈೆ ಮಾದಳ, ತಾಳೆ, ಹೊಂಗೆ, ಜಾಲಾರಿ, ಹೆಬ್ಬುಹಲಸು, 

| ಮುತ್ಮುಗ್ಗೆ ಅಶೋಕ, ಮಾವು ಮೊದಲಾದ ಮರಗಳಿಂದ ಚೆಲುವಾದ ಉದ್ಯಾ 
ನವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದಿಂದ ಕಂಟಂಃರೂಪವಾಗಿ, ತನ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿ 
ರುವ ಬೇಲಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು, ಅಲ್ಲದೆ ಬೇಲಿಯಳ್ಳಿ ಜಿಳೆದಿರುವ ತಾಳೆಯಗಿ 
ಡಗೆಳು ಕಂಟಕಿ ಸಮೂಹದ ದುಸ್ಸಹವಾಸದಿಂದ ಮೈಯೆಲ್ಲವೂ ಮಲಿನವಾಗ್ಮಿ 

ದುಂಬಿಗಳ ಕೋಟಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹೋಗಿರುವುವು. ಇಂಥ ಸಹವಾಸವು ನಮಗೆ 
ಬೇಡವೆಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾಗಿರುವ ಸಂಪಗೆಯ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, 
ಮುಡಿವಾಳ್ಕ ಲಾವಂಚ, ಅಗರು, ಚಂದನ ಮೊದಲಾದ ಮರಗಳು ಬೇರೂರಿ 
ಬೆಳೆದು, ಅಚ್ಚಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮತ್ತು ಜಾಜಿಯ ಹೂಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ, ಸುವಾಸನೆ 
ಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿರುವುವು. ತಂಗಾಳಿಗೆ ತನಿಗಂಪನ್ನ್ನು ಕೊಡದಿರುವ ಮರಗಳು 
ಕತ] ಇಂತಪ್ಪ ಸಂದನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸರೋವರ 
ಲ್ಲಿ ' ತಾವರೆಯಗಳನ್ಸಿ ತುಂಬಿಕೆ-೦ಡಿರುವ ಮಕರಂದವನ್ನು ಸವಿ 

ದು ಜೊತೆಗೊಂಡು ಸುಖಿಸಿ ಹೀಂಕರಿಸುತ್ತಿ ರುವ ಮರದುಂಬಿಗಳ ಬಳಗನನು 
ನೋಡು... ಎರೈ ವೃಷಕೇತುವೇ ಇಂದ್ರನ ವಜ)ಘಾತಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಸಮುದ 
ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಗಿರಿಸಮೂಹದ ಸ ರು 
ಕುಡಿಯಲೆಂದು ಬ ನಿಂದ ಟಟ !! ಮಾ »ನಿಂದ ಭೂಮಿಗಳಿದ ಮುಗಿಲ ಮೋಹರವೋ, ದಿಗ್ಗಜಗಳು 



ತ ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಅನೇಕ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದವೊ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಗರದಿಂದ ನಂದನಸರೋವನರಕ್ಕೆ 

ಜಲಕೇಳಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮದ್ದಾನೆಗಳ ಗುಂವು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು. 

ನೀಚರಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಸವನ್ನು ಬೇಡುವ ಯಾಚಕರಹಾಗೆ, ಊರಿಂದ ಹೊರಟು ಸರೋವ 
ರದೆಡೆಗೆ ಬಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಆನೆಗಳ ಮದಧಾರೆಯ ಸೊಂಪನ್ನು 
ತೊರೆದು ದುಂಬಿಗಳು ದೂರಹೋಗಲು ಪರೋಪಕಾರಿಗಳಲ್ಲದವರನ್ನು ಗಹೆಗೆ 
ಹಿಸಿ ನಗುವಂತೆ ಅರಳಿದ ಅಚ್ಚದಾವರೆಯ ಹೂಗಳು ಮಧುರವಾದ - ಮಕರಂದ 

ವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವುವು. ಮಳೆಗಾಲದ ಮೋಡಗಳಹಾಗೆ ಗುಂಪಾಗಿ ನೆರೆದು 

ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಊರ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಿರುಗಿ 

ಹೋಗುತ್ತಿ ರುವ ಕುದುರೆಗಳ ಸಮೂಹವು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂದಣಿಸಿರುವುದು. 

ಇಂಥಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವು ಭದ್ರಾವತೀನಗೆರದ ರಾಜನಿಗಲ್ಲದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾರಿ 

ಗುಂಟು? ಆಹಾ |! ಈತನ ವೈಭನವನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟುಹೇಳಲಿ ! ಎಂದಿತು 

ಭೀಮಸೇನನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನು ವೃಷಳೇತುವಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರಲು, ಕುದುರೆಗಳ 

ನೇಗವನ್ನು ನಾರಿಸುವ ಭದ್ರಾವತೀನಗರದ ಜನಗಳನ್ನು ಇಂಡು, ಕಾಲ್ಗೆಟ್ಟು 
ನಡೆಯಲಾರದೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಹೋಗುವ ತನ್ನ ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೂರ್ಭನು 

ಬಹಳವಾದ ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದನೋ ! ಎನ್ನುವಂತೆ 

ಬಿಸಿಲು ಬಲವಾಗಿ ಏರಿತು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನನು ಅಕಟಾ ! ಸೂರ್ಯನು ನಡು 

ವಗಲಿಗೆ ಬಂದನು, ಈ ಕುದುರೆಗಳ ಗುಂಪುನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಜ್ಞ್ವಾಶ್ಚವನ್ನು 

ಕಾಣೆನಲ್ಲ್ಲಾ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಇಲ್ಲವೋ ! ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡರೂ ಇಲ್ಲವೆ 

ನನಗೆಕಾಣಿಸದೆ ಇರುವುದೋ ಇದರ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ. ಎಲ್ಫೈ 

ವೃಷಕೇತುವೆ ! ಹೇಳು ಎಂದು ಭೀಮನು ಚಿಂತಾಕುಲನಾಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತ ದೀವ 

ಪ್ರರನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನನ್ನು ಸ್ವರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ 

ಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀನಿ 

ಲಯ ಕವಿ ನಾಗತರ್ಮ ಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 

ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. 

-ಡ್ರ್ರಾಘಾಣಧೆದ ಶುದ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ೪ಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ಪಿ 

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೀಮಸೇನನು ಹಸ್ತಿ ನಾವತಿಗೆ ಬಂದುದು. 

ಸಮು” 

ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಕೇಳು, ಪ್ರಣಯಕೋಪದಿಂದ ಮುನಿಸಿ 

ಕೊಂಡ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಮುಖಕಮಲದಲ್ಲಿ ಹುಸಿನಗೆಯುಂಟಾಗುವವರೆಗೊ ಸಂ 

`` ತಾಪ ಪಡುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಿಕ. ಪುರುಷನಂತೆ, ಭೀಮನು ಆ ಉತ್ಕಮಾಶ್ಚವು ಹೊ 

` ಕೆಗೆಬರುವನರೆಗೊ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವೃಷಕೇಶುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನು 
ನ್ಸ್ನು ತಾನೆ]ನಿಂದಿಸಿಕೊಂಡನು. ನಾನು ಈ ಉತ್ಕಮಾತ್ವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವೆ ' 
ನೆಂದು ಗುರುವಾದ ವ್ಯಾಸನಿಗೊ, ದೇವನಾದ : ಶ್ರೀಹರಿಗೊ, ಸ್ವಾಮಿಯಾದ 
ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೂ, ಹೇಳಿದವನಾದೆ ಈಗೆ ಅದನ್ನು ತಂದೊಪ್ಪಿಸದೆ ಹೋದರೆ 

ಗುರುದ್ರೋಹ, ದೈವದ್ಫೋಹ, ಸ್ವಾಮಿದ್ಫೋಹಗೆಳೂ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಭಂಗದಿಂದ 
ಆತ್ಮದ್ಬೋಹವೂ ಧರ್ವಶಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗದ ಪರಾಕೃಮದಿಂದ ಧರ್ವದ್ರೋಹವೂ 

ಕೂಡಿ ಐದುಬಗೆಯಾದ ಪಾಪಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಿರುವವೆ ? ವ್ಯಾಸನು ಸುಳ್ಳು 
ಹೇಳಿದನೆ ? ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದನೆ? ಒಪ್ಪಿದರೂ ಉತ್ತಮ 
'ವಾದಶಕುನಗಳು ಜಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವೆ? ಹಾಗೆ ಶಕುನಂಗಳು ಜೀಳಾಗಿ 
ಜಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೂ, ಧರ್ಮರಾಯನು ಬಾಗ್ಯಹೀನನೆ ? ಹಾಗಾದರೂ, 
ಚಂದ್ರವಂಶಕ್ಕೆ ಅಪಯಶಸ್ಸುಂಟಾಗುವುದೆ ? ಹಾಗೆ ಅಪಯತಶಸ್ಸುಂಬಾದರೆ 



೨೨ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಭೂಲೋಕವು ನಿಂತಿರುವುದೆ ? ಒಂದುನೇಳೆ ಭೂಲೋಕವೂ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ನನ್ನ 
ಮಾತು ಬಂಜೆ ಜಾಗುವುದೆ ? ಇದು ಹೊಸದು, ಯಾವ ಪಾಪಕರ್ವದಿಂದ ಕುದು 
ರೆಯು ಕಾಣಿಸದಿರುವುದೋ ! ಕಾಣೆನೆಂದು ಕೊರಗಿ, ಪಾಪಿಯಾದವನಿಗೆ ಆಡಿದ 
ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾ ಗುವುದು. ಪರಸ್ತ್ರೀಗಾಮಿಗೆ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ) ಹಾಳಾಗು 
ವುದು, ಗುರುವನ್ನೂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಮಣನನ್ನೂ ಕೊಂದವರಿಗೆ ಕಂಡವಸ್ತು ಪೂ ಕಾಣ 
ದಂತೆ ಮರೆಯಾಗುವುದು ಇದುಜಗತ್ಪ )ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ನಾನು ಯಾವ ಜನ್ಮ 
ದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆನೋ ! ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಭಕ 
ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೊರೆದನೋ |! ಶಿನಶಿವಾ |! ಕುದುರೆಯು ಏಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 
ಕಾಣಿಸದಿರುವುದು. ವ್ಯಾಸೋಕ್ತವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕುದುರೆಯು 
ಈ ನಗೆರದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೆಗೆ ಧರ್ವರಾಯನಿಗೆ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿ ! 
ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹುಡುಕಿತಾರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯು ಉಳಿಯಲಾರದೆಂದು ಬಗೆ 
ಬಗೆಯಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಲವಾದ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ 

ಗಳಿಂದಲಂಕರಿಸಿ ಮನೋಹರವಾದ ಗೆಂಧಮಾಲ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ, ಛತ್ರಜಾ 

ಮರಗಳಿಂದ ಬಳಸಿ, ಅನೇಕನಿಧವಾದ ಸೇನೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ, ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವ 
ಸಾರಥಿಗೆಳೆ. ವಾಘೆಯನ್ನ್ಳು ವಿಡಿದಿರುವ  ರಾವುತರ ಸಮಣಹೆದೆೊಡನೆ, 
ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳು ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರಲು ಆ ಕುದುರೆಯು ನೀರ್ಗುಡಿಯಲು 
ಬರುತ್ತಿದ್ದಿತು. 

ಆಗ ಪರ್ವತಾಗೈದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಭೀಮನು ಬಹುಬಲಯುಕ್ಕನಾದ 
ಯೌವನಾಶ್ವ ಭೂಪಾಲನ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕುಡಿನೋಟದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿ 

ರುವ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಚಂದ್ರೋದಯದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕುವ ಸಮುದ್ರದಂ 

ತೆಯೂ, ಅಮೃತವನ್ನು ಕಂಡು ನಲಿಯುವ ದೇವೇಂದೃನಂತೆಯ್ಕೂ ಸಂತೋಸ 

ವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಕಲಾಕೋವಿದನಾದುದರಿಂದ ಚದುರಪದಗೆತಿಯಿಂದಲೂ, ಸರ 

ಸವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೂ, ಸುವರ್ಯ ಶೋಭಿತಮಾದ ಅಲಂಕಾರಂಗಳಿಂದಲೂ, 

ಸಲ್ಲಕ್ಷಣಲಾವಣ್ಯದ ಲಲಿತತೆಯಿಂದಲೂ, ಶ್ರುತಿರಂಜನವಾದ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗೆ 

ಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ಹೊಳೆಯುವ ಸತ್ಯವಿಯ ಪಳ)ಢಗ್ರೆಂಥದಂತೆ ಮನೋಹರ 
ವಾಗಿರುವ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿನು, ಬಳಿಕ ಮೂರು 

ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಕುದುರೆಯೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು 

ಭೀಮಸೇನನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರಲು, ಮೇಘನಾದನು ಮುಂದೆ 

ಬಂದು ಭೀಮಸೇನನ ಕಾಲಿಗೆರಗಿ, ಸ್ವಾಮಾ ! ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು 
ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಯೌವನಾಶ್ಚನ ಅಶ್ವರಕ್ಷೆಯ ಕಾಲ್ಬಲವು ಕಣ್ಣೆಡು 

ವಂತೆ ಮಾಯಾಜಾಲವನ್ನು ಬೀಸಿದನು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಳಯ 
ಕ್ರ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೨ಕ್ಕೆ 

ಕಾಲದ ಕಾಲಮೇಘವು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಬರಸಿಡಲು ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸಿತು. 
ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಮೊರೆದು ಬೀಸಿತು. ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯು ಕವಿದುಕೊಂಡಿತು. 

' ಕೆಂಧೂಳಿಯು ಕಡಲಿನಹಾಗೆದ್ದು ಕಣ್ಣುತೆರಿಯುವುದಕ್ಕಾದಂತೆ ಆಗಿ ದಿಕ್ಕು 
ತೋರದಂತೆ ಇದ್ದಿತು. ಯೌನನಶ್ಚನ ಸೇನೆಯು ಮೇಘನಾದನ ಮಾಯದಿಂದ ' 
ಕೊರಗಿತು.. ; 

ಆಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಗೆಂಧರ್ನನೊಬ್ಬಸು ಈ ಮಾಯ 
ವನ್ನು ಕಂಡು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ದೂರಿದನು. ಆತನು ತನ್ನು 'ಚಾರಕರನ್ನು ಕಳು 
ಹಿಸಿ ಹೀಗಾಗಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳಿಸಲು, ಭೀಮನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ 
ನಾನು ಧರ್ವರಾಯನ ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿಿ, ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು 
ತ್ತಿರುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇಂದ್ರನು ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ 
ಸುಮನಸರೊಡಗೂಡಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು. ಇತ್ಮಲಾ 
ದರೋ ಮೇಘನಾದನು ಕೆಂಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕತ್ಮಲೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣೆಟ್ಟು 
ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಗರಕ್ಷೆಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಡಿದು, ಯೌನನಾಶ್ವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 
ಕೆಡನಿ, ಕಲಹಂಸವು ಕಮಲಾಕರದಿಂದ ತಾವರೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕೊಂಡೇಳುವಂತ್ಮೆ 
ಆ ಉತ್ತಮಾಶ್ಮನನ್ನ್ಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತರಿಸ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರಿದನು. ' ಭೀಮ 
ವೃಷಕೇಶುಗಳು ಬೆರಗಾದರು. ರಾಹುನುಂಗಿದ ಚಂದ್ರಬಿಂಬವೋ, ಗರುಡನೆ 
ತ್ತಿ ಕೊಂಡೋಡುವ ಅಮೃತಕಲಶವೋ ಕಾಲಮೇಘದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಬಳಿ 
ಮಿಂಚಿನ ಹಬ್ಬುಗೆಯ್ಯೋೊ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮೇಘನಾದನು ಎಡದಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಇರುಕೆ 
ಸಿಕೊಂಡೋಡುವ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಡು, ಯೌವನಾಶ್ಚನ ಸೈನಿ 
ಕರು, ಕಮಲಬಾಂಧನನಾದ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಇರುವ ಏಳು ಕುದುರೆಗಳ 
ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಹೂಡಬೇಕೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುನನೋ, 
ಇಲ್ಲದೆ ಬಲಕಾಲಿಗಳಾದ ಹಗೆಗೆಳು ಬಂದು ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಸೂ ಮುತ್ತಿ 
ಕೊಂಡಲ್ಯೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮೇಘಫನಾದನನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡು ಚತುರಂಗಸೇ 
ನೆಯು ಬರಲು. ಅವನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆ ಬಲವನ್ನು ಸೈಪರಿದನು, ಅದನ್ನು 
ಕಂಡು ಎಲಾ ನೀಚನೆ ! ಮಾಯಾ ಜಾಲದಿಂದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂ 
ಡೋಡುನ ನಿನ್ನನ್ನು ಯೌವನಾಶ್ವನ ಭಟರು ಪಾ ೨)ಇದಿಂದ ಬಿಡುವಕ್ಕಿ ಅಯ್ಯೊ 
ನುಂದುಗಾಣದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಣಕಿದೆಯಲ್ಲ್ವಾ ! ನಿನ್ನ್ನ ಜೀನನನ್ನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೋ . ಎಂದು ಗದರಿದರು. 

ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿ ನೇಘನಾದನು ಅಹಾ ! ಹೆಣವು. ಪ್ರಾಣಹಾರಕ 
ನಾದ ಯಮನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತೆ ನಿಮ್ಮು ಸಾಹಸವು ಬಯಲಾಯಿತಲ್ಲ್ಯಾ ಎಂದು ಕಲ್ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸತೊಡಗಲ್ಕು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 



೨೪ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಯೌವನಾಶ್ಚನ ಸೇನೆಯು ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿತು, ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕುದುಕೆ 
ಯನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡೋಡುವ ಮೇಘನಾದನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲೆಂದು ಭೂನಿಯೆ 

ಗೆಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿದಂತೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲಇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇನೆಗಳ ಸದಹತಿಯಿಂದೆದ್ದು 

ಕೆಂಧೂಳಿಯು ಆಕಾಶನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತು. - ತಮ್ಮಟೆ, ಬೇರಿ, ಕೊಂಬು, 

ದವಣೆಗೆಳ ಶಬ್ದವೂ, ಆನೆಗಳೆ _ ಫಂಟಾನಾದವೂ, ಕುದುರೆಗೆಳೆ ಖುರಪುಜಿ 

ಧ್ವನಿಯೂ, ರಥದಗಾಲಿಗಳುಲಿವೂ, ವೀರಭಟರ ಸಿಂಹನಾದವೂ, ಶೂರರ ಚಾಪ 

ಬಂಕಾರವೂ, ರಣಧೀರ ಬೊಬ್ಬೆಯೂ, ಒಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 

ಕೊಂಡಿತು. ಸುತ್ಮಿಗೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಕತ್ತಲೆಯಾಗ್ಮಿ, ಮಸೆವೆತ್ತ 

ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಬರುವ ರಾವುತರ ಕೈಜೆಳಗಿನಿಂದ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ ಕಾಗು 
ತ್ತಿರಲು ಮದ್ದಾನೆಗಳ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಿರುಗುವ ಚಾಮರಗಳು ಯುದ್ಧರಂಗೆದ 

ಲಕ್ಷಣಗೆಳನ್ನು ಬಿತ್ತಗಿಸುತಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ಬರು 

ತ್ತಿರುವ ಶತುಸೇನೆಯನ್ನು ಲಶ್ಷ್ಯಮಾಡಜಿ ಎಡದ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿರುವ ಕುದುಕ್ಕೆ 

ಯನ್ನು ಭದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಘನಾದನು ನಸುನಗುತ್ತ ಮುಂದೆ ಬರು 

ತ್ತಿದ್ದನು. 
ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಕೈಲಾಗೆದ ಹೇಡಿಗಳನ್ನು ಏಂದಕ್ಕೆ ನೂಕಿ ನೀರಭಟರು 

ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರದು ನಿಲ್ಲು ! ನಿಲ್ಲು ! ಕುದುರೆಗಳ್ಳ ನನ್ನು ತೋರಿಸು ! ಎಲಾ 

ಚೋರನೇ ನಿನ್ನ ಜೀನದಲ್ಲಿ ಆಸೆಯುಂಟಾದರೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗು 

ಎಂದು ಚತುರಂಗಸೇನೆಯು ಮೇಲಾಯ್ಡು ಮುತ್ತಿತು, ಓಹ್ನೋ ! ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಶೂರರೋ ! ನಾನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕದ್ದು ತಂದವನಲ್ಲ, ನಿನ್ನು 

ಕಣೆ ದುರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆನು. ಸಾಹಸಿಗಳಾದರೆ ಬಿಡಿಸಿ 
೪ 

ತ 

ಕೊಳ್ಳಿ ! ಎಂದು ಮೇಘನಾದನು ಮೂರುಲೋಕಗಳೂ ಬೆದರುವಂತೆ ಆರ್ಭ. 

ಟಸಿದನು. ಆಗ ಸೇನೆಯನ್ನು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕೊಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು 

ಗಗನಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಡುವ ಮೇಘನಾದನನ್ನು ಹಿಡಿದುತನ್ನಿ 

ಎಂದು ಯೌನನಾಶ್ವನು ಅಜೇಯರಾದ ಎಂಟುಸಾನಿರ ಜನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಲ್ಕು 

ಅವರು ಆತನ ದಾರಿಗೃಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತು, ಬಿಡು | ಸಾಯಬೇಡ. ಕುದುರೆಯನ್ನು 

ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಿಕೊ ಎಂದು ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿರಲು ಅಯ್ಯಾ ! 

ನೀವುತೂರರೇ ಹೌದು ? ಸ್ಕಾಮಿಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರು, ನನಗಾದರೋ ಜೀವದಾಸೆ 

ಯೇಜಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಮೇಘನಾದನುಗದೆಯಿಂದ ಅನರನ್ನೂ ಅವರ ರಥಾಶ್ಚ 

ಗಜಪದಾತಿಗಳನ್ನು ಬಡಿದು ಕೆಡವಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಆನೆಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ 

ರಥಪದಾತಿಳ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇನೆಯು ಬರಲು ಮೇಘನಾದನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ 

ದನ್ಮುಆಹುತಿಗೊಂಡದು. ಬಳಿಕ ಯೌನನಾಶ್ಚನ ಮಗನು ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಸೇನೆ 



( 4) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೨೪ 

ಯೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತನು. “ ಆತನನ್ನೂ ಲಶ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ ರಕ್ಕಸನು ಕಕ್ಕಸ 
ನಾಗಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಡಿದನೆಂಬ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, 
ಯೌವನಾಶ್ಚನು ಆಹಾ ! ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ | ಅರಳಿದ ಸಂಪಗೆಯ ರಸವನ್ನು 

ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮರಿದುಂಬಿಯು ಬಂದಹಾಗಾಯಿತು ! ಇದು ಹೊಸದು 

ನೋಡೋಣ ! ಎಂದು ತಾನೇ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಬನು. ಆಗ 

ಭಗೀರಥನನ್ನು ಮಾರಿ ಬರುನ ಗೆಂಗೆಯಪ್ರವಾಹೆದಂತೆ ಸೇನೆಯು ತಂಡತಂಡ 
ವಾಗಿ ಹೊರಟಿತು. ಭೂಮಿ ನಡುಗುನಂತೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸೇನೆಯನ್ನು 

ಕಂಡು, ವೃಸಕೇಶುವು ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತ ಕುದುರೆಯನ್ಕೊಂದುಮುರದ 
ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಿಗಿದು, ಅದರ ಕಾವಲಿಗಾಗಿ ಮೇಘನಾದನನ್ನು ನಿಲಿಸಿ ತಮ್ಮಮೇಲೆ 
ನುಗ್ಗಿ ಬರುವ ಸೇನೆಗಿದಿರಾಗಿ ತಾನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಆಗೆ ರೋಷಾವೇಶದಿಂದ 

.. ಬರುವ ಸುವೇಗೆನ ಸೇನೆಗಿದಿರಾಗಿ, ಭೀಮಸೇನನು ಮಹಾವಾತಘಾತಕ್ಕೆ ಹೆದ 
*ರದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಕುಲಾಚಲದಂತೆ ತಾನೇ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 

ಎಲ್ಫೆ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ |! ಕೇಳು. ಇತ್ತ ಸುವೇಗನ ಬಲದಲ್ಲಿ 
ಕೆಂಧೂಳಿ ಎದ್ದು ದಿಗ್ಮಾಲವನ್ನು ಮುತ್ತಿಳೊಳ್ಳೆಲು, ಭೀಮನು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ' 
ಲಾರದೆ ತಳಮಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಿಗೆಳನ್ನೆತ್ತಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಿರುವುತ್ತ ಕೈದೀಂಟಿ 
ಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೀರಭಟರ ಸಮೂ 
ಹದೊಡನೆ ಯೌವನಾಶ್ಮನು ಬಂದು ಕುದುರೆಗಳ್ಳೆ ನಾರೋ ಕಾಣೆ ಬಲು ಶೂರನಾ 
ಗಿರಬಹುದು, ಆಹಾ ! ಅವನೆಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು |! ಅವನ ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಟಿ ಭೂತ 
ಗೆಣಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಗೆರ್ಜಿಸಲು ವೃಷಕೇತುವು ಇದಿರಾಗಿ 
ಬಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬಾಣನನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ಯೌವನಾಶ್ಚನು 
ಎಲಾ ! ನೀನು ಯಾರು ? ಇನ್ನೂ ಹುಡುಗೆನಾಗಿರುವೆ ? ನನ್ನೊಡನೆ ಯು 
ದೃಕ್ಕೆ ಬಂದೆಯೊ | ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನು ಕಾಯಲೊಲ್ಫೈನ್ನು, ಕುದುರೆಯನು 
ಬಿಟ್ನುಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು -ಕೇಳಿ ವೃಷಕೇತುವು ಅಯ್ಯಾ ! 
ಯಾರಾದರೇನು ? ಹೆಗೆಯು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದೆಂದು ಸಿಂಹದಮರಿಯು ಹೆದ 
ರುವುದೆ ? ನಾನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಶೂರನಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿಡಿ 
ಸಿಕೊ, ದೊಡ್ಡವನು ಚಿಕ್ಕವನೆಂಬ *ನಿಕರ ನಿನಗೇಕೆ ? ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾಹಸ 
ವನ್ನು ತೋರಿಸು ಎಂದು ಮೂರ್ಛೆಹೋಗುವಂತೆ ಯೌವನಾಶ್ಚಸನ್ನು ಹೊಡೆ 

' ಹ ಆಡನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯಾ ! ಮೂರುಲೋಕ 
ಲಯ ಹ್ಳಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಶೂರ0 ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸಾಹಸವೂ ಉಂಟು ಆದರೆ ಮಾಡುವುದೇನು ? ಇದೂ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವೇಸರಿ |! ಎಂದು 

ಆಕರ್ಣಾಂತವಾಗಿ ಸೆಳೆದ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದನು ಅದನ್ನು ತುಂಡುಮಾಡಿ 



ಮ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಸಮುದ್ರವು ಮೇರೆದಬ್ಪಿದಂತೆ ವೃ ಷಕೇತುವು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಯೌನನಾಶ್ಚ 

ನನ್ನು ಮುತ್ತಿದನು. ಒಬ್ಬನು ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣವನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬನು ಕಡಿದುಹಾಕುತ್ತ 
ರೋಷದಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೃಷಕೇತುವು ಯೌವನಾಶ್ವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ 
ಕುಂದಿಸ್ಕಿ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೆಡಣ ಕುದುರೆಗಳನ್ನುತರಿದು, ಬಾಣಗಳನ್ನು 
ಕಡಿದು, ಪ್ರತಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಯೌವನಾಶ್ವನ ಮೈಯನ್ನೂ ಬಲೆ 
ಯಂತೆ ತೂತುತೂತಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. 

ಆಗ ಯೌವನಾಶ್ಚನು ತನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು 
ಹಾಕಿ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಲಶ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ, ಅತ್ಯಂತ ರೋಷದಿಂದುರಿಯುತ್ತ ಕಣ್ಣು 

ಗಳಿಂದ ಉರಿಯು ಹೊರಸೂಸುವುದೋ, ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳೆ 

ವನಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೂಡಿ ಕಿವಿವರೆಗೆಳೆದು. ಹೊಡೆದನು, ವೃಷಶೇ 

ತುವು ವಾರುಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ನಸುನಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಬಳಿಕ 
ಯೌವನಾಶ್ವನು ಮೇಘಾಸ್ತೃವನ್ನು ಹೂಡಲು ವೃಷಕೇತು ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತ್ರ 

ದಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆಗೆಡಿದನು. ತಿಮಿರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸೂರಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅದ 

ನ್ಫುಪರಿಹರಿಸಿದನು. ಪರ್ವತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಇಂದ್ರಾಸ್ತ್ರದಿಂದಅದನ್ನು 
ಕಡಿದುಹಾಕಿದನು. ಸರ್ಪಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ಹೊಡೆಯಲು ಗರುಡಾಸ್ತ್ರದಿಂದ 
ಶತ್ರುಬಲವನ್ನ್ನು ಮುರಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಯೌವನಾಶ್ಚನು ಎಲಾ 

ತರುಣಾ ! ಶಹಬಾಸ್ | ನಿನಗೆ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗವೂ ತಿಳಿದಿದೆ 
ಆಹಾ |! ನೀನೆ ಶೂರನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಮಾಯಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಂಬುಗಳ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು. 

ವೃಷಕೇತುವು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲು 

ಪರ್ವತದಂತೆ ಬಾಣಗಳ ರಾಶಿಯು ಉದಿರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಹೀಗೆ ಬಗೆಬಗೆ ' 

ಯಾದೆ ಬಲ್ಶೆಯಿಂದನರಿಬ್ಬರೂ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ವೃಷ 

ಕೇತುವಿನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಯೌವನಾಶ್ಚನು ಎಲಾ ನೀನು ಹುಡುಗನಾ 

ದರೂ ಶೂರನೆಸರಿ ! ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು ? ಆತನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೇನು? ಹೇಳು 

ಎನಲು, ಆಹಾ 1 ಹೊಡೆಯುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾ 

ರಜೆ ತಂದೆತಾತಂದಿರನ್ನು ಕೇಳುನೆಯಾ ? ನನ್ನು ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಕಠ್ದನೆ 

ತಂದೆ ಸೂರ್ಯನೆ ತಾತ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದೆ ಹೋದೆಯಾ ? ಅವರೀ 

ರ್ವರೂ ಹಗೆಗಳಿಗೆ ಒಳೆಗಂಗದ ನೀರರಲ್ಲನೆ ? ಎಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದನು. 

ಓಹೋ ! ನೀನು ಬಾಣಚನಮತ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿದ ಘಟುಭಟನಾಗಿರುವೆ ಈ 

ನನ್ನ ಬಾಣದ ಬಿಗಿಯನ್ನು ನೋಡು ಎಂದು ಯೌವನಾಶ್ಚನು ಮರಳಿ ವೃಷಕೇ 

ತುವನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ | ವೃಷಕೇತುನಿನ 



" ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ... ಸ್ 
ಬಾಣದ ಪೆಟ್ಟಗೆ ಯೌನನಾಶ್ಚನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳೂ, ರಥಕುದುರೆಗೆಳೂ, ಸಾರ 
ಥಿಯೂ ಚತುರು/ಸೈನ್ಯವೂ, ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿ ಪ್ರಡಿಪುಡಿಯಾಯಿತು. 

ಎಲ್ಫೆ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಕೇಳು ಯೌವನಾಶ್ವನ ಸೇನೆಯ ಸಾಮ 
ರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ, ತಲೆ ಬಿದ್ದಮೇಲೆ ಮುಂಡಗಳೇ ಕಾದುತ್ತಿದ್ದವು, 
ಮುಂಡವು ಬಿದ್ದರೆ ತಲೆಗಳೆದ್ದು ಕುಸಿದವು ತೋಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಅವು ಆಯತಿ 
ಧಗಳನ್ನು ಮುರಿದವ್ರು, ಉಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೂ ಮುಂದೆ ನಡೆದವು, ದೀಪ 
ವನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಪತಂಗದ ಹುಳುವಿನಂತೆ ಕಡಿನ ಕೈಕಾಲುತಲೆಯುಳ್ಳ 

: ಯೌನನಾಶ್ಚನ ಸೇನೆಯು ವೃಷಕೇತುವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಇಂತಪ್ಸ 
ಸೇನೆಯ ಭಯಂಕರವಾದ ರಣರಂಗೆದಲ್ಲಿನೊಂದು, ಕಲ್ಪಾಂತ ಭೈರವನಾದ 
ಯಮನಹಾಗೆ ಮೂರ್ಛೆಗೆಡೆದು ಬಿದ್ದುಹೋದ ಯೌವನಾಶ್ಚನನ್ನ್ನು ಕಂಡು 
ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳುಳಿದರೆ ಸಾಕೆಂದು ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ದೂರವಾಗಿ ಸರಿದು ದಿಕ್ಕು 
ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡಿದರು. ಎಷ್ಟುಹೊತ್ತಾದರೂ ಹಗೆಯು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳ ದಿರುವು 
ದನ್ನು ಕಂಡು ವೃಷಕಃತುವು ತನ್ನೊಡನೆ ಕಾದುನ ವೀರರೇ ಇಲ್ಲ. : ಎಂದು 
ಹಮ್ಮ್ಮೃಸಿಿ, ಆತನಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನಯ್ಯಾ |! ಮೂರ್ಛೆಹೋಗಲು ಕಾರಣ 

* ವೇನು ? ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೂ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳ ದಿರುವ ಯೌವನಾಶ್ಚನಾ 
ಬದುಕಿರುವನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಅತನ ಉಸುರನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾನು ಸತ್ಯ 
ವಂತನಾಗಿ, ರಣಧೀರನಾಗಿ, ಕರ್ಣಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಯೌನನಾಶ್ಚನು ಬದು 
ಕಲಿ ! ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರದಿಂದ ಅವನನ್ನು 
ಉಪಚರಿಸುತ್ತಿರಲು ಯೌವನಾಶ್ವನು ಮೈಮುರಿದೆದ್ದನು.. ಕೂಡಲೆ ಆತನಿಗೆ 
ರಿಯದಂತೆ ಕಡುವೇಗದಿಂದ ತನ್ನ ರಥಥಿಡೆಗೆ :ಬಂದು ಬಾಣವನ್ನುತಡುಕಿ, 
_ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಾರ್ದು ಜಿದರಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ಬಿಂಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ವೃಷಕೇತುವು 
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಆಗೆ ಎಚ್ಚತ್ತು ಸುತ್ತಲೂನೋಡಿ ತನ್ನನರಾರು ಇಲ್ಲದಿ 
ರಲು, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಬೇಕಾಗಿ ಬೆದ)ಸುತ್ತಿರುವ ವೃಷಕೇತುನಿನ ಪರಾ 

; ಕೃಮಕ್ಕೆ' ಮೆಚ್ಚಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕೌರ್ಯ ಭೈರ್ಯಗಳು ಇವನಲ್ಲಿ 
ಸಲ್ಲದು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ತರುಣನನ್ನು ತೋರಿಸಿದವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದು 
ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಎಲೈ ವೃಷಕೇತುವೇ ಲಾಲಿಸ್ಕು, ಮೂರುಲೋಕದ 
ಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಸಮರಾದ ಶೂರರೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ನು 
ಅಂಥನನನ್ನು ನೀನು ಗದ್ದೆ ಯಾದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ನಾನು. ಮೆಟ 
ಬಿನು... ನೀನು ಯಾರ ವಂಶದವನು ? ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತವಾದ ಪ್ರ ಕುದುರೆಯು 
ನಿನಗೇತಕ್ಕೆ ? ನನ್ನ ಶೀಲ ಸದಾಚಾರಗೆಳಿಗೆ ನಾನು ಆಳಾಗಿರುನೆನು ನನಗ ' ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿರುವ ಯೌನನಾಶ್ಚನನ್ನು ಕುರಿತು 



| ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಅಯ್ಯಾ ! ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣ್ಣಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯಭಗವಂತನಿಗೆ 

ಮಗೆನಾದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೇಳಿರುನೆಯಷ್ಟೆ ? ಅತನ ಅಕ್ಕರೆಯ ಮಗನಾದ 
ನನ್ಮನ್ನು ವೃಷಕೇತುವೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಮಾನವ ಲೀಲಾರೂಪದಿಂದ ಪಾಂಡ 
ವರ ಪ್ರಾಣರಇನವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಲೀಲಾ ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ವ 
ರಾಖುನಮೂಲಕ ಅಶ್ಚಮೇಧವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಕಿದುರೆ 
ಯನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 

ಆಹಾ ! ನೀನು ಇದುವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹೇಳಲೆ ಇಲ್ಲನಲ್ಲ್ಲಾ ! 

ಪ್ರತ್ಯಶ್ನ ಧರ್ವಸ್ತರೂಪನಾದ ಯುದಿಸ್ಠಿ ರನ ಯಾಗೆಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕುದುರೆಯು ಸಲ್ಲು 
ವುದಾದರೈೆ, ಲೋಕೋತ್ತರವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವು ಶ್ರಿಹೆರಿಪ್ರೀತಿಯಾಗುಎಂತೆ 
ಸಮರಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಭೀಮನು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು ಎಂದು 
ಕೇಳಲು, ಅಯ್ಯಾ ನಿನಗೆ ಕೃಷ್ಣ್ವಾರ್ಪಣವಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ಯವನ್ನುು ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮನ 
ಸ್ಸುಂಬಾದಕೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪರನು ಪ್ರೀತಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ಪಂಡವರು 

ತೃ_ರಾದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮೆಚ್ಚದೆ ಇರನು. ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಭೀಮನನ್ನು 
ಕಾಣುವುದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಾವಿಬ್ಬರು ಹೊರಡುವುದಳ್ಕಾಗಿ 

ರಥನನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದನು. 

ಆಗ ವೃಷಕೇಶುವು ಯೌನನಾಶ್ಚನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವು 
ದನ್ನು ಕಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೆರಕಿದಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳು ಹೂಮಳೆಯನ್ನುು ಸುರಿಸಿ 

ದರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುನೇಗೆನೆಇಡನೆ ಯುದ್ಧನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮಸೇ 

ನನು ತನ್ನ ಗದಾದಂಡದಿಂದಾತನ ಚತುರಂಗಬಲವನ್ನು ಶಡಿದು ಕಾದುತ್ತಿರಲು 

ಸುವೇಗನು ಆತನ ಬಿಂಕವನ್ನು ಕೊಂಕಿಸುನಂತೆ ಪೊಣರುತ್ತಿರುನಷ್ಟರಲ್ಳಿಯೆ, 

ವೃಷಕೇತು ಯೌವನಾಶ್ಚರ್ಮು ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬದುತ್ತಿರುನದನ್ಕು : 

ನೋಡಿ ಭೀನತಿ ಸುವೇಗರಿಬ್ಬರೂ ಅತ್ಮಲ್ಯಿಸಟ್ಟರು. ವೃಷಕೇತು ರಥದಿಂದ 

ಳಿದು ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭೀಮನನ್ನು ಯೌವನಾಶ್ವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನ. 

ಆತನು ಮುಂಜಿ ಬರುತ್ತ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ನನಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕುರಿತ್ಕು 

ಅಯ್ಯಾ! ಇನರು ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಯನ್ಟು ಕದ್ದರಿಂದು ಕೋವಪಿಸಬೇಡು 

ಪಾಂಡುಸ೦ದನನಾದ ಧರ್ನರಾಯನು ಮಾಡುವ ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಈ 

ಕುದುರಿಯನ್ನು ತರುವಂತೆ ಇವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುರಿಸಿರುವನಂತೆ. ಆದಕಾ 

ರಣ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಪಿಸುವೆನೆಂದು 

ಹೇಳಲು ಸುವೇಗನು ತಂದೆಯುಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 

ಬಳಿಕ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ನನುಸ್ಕಾರಮಾಡಿ ಕೈಮುಗಿದು 

ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗೆ ಭೀಮನು ವೃತಕೇತುವನ್ನು ಕುರಿತ್ಕ, ಅಯ್ಯಾ ! 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹ. ಜೆ 
ಇನರಾರು ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದನು. ಸ್ವಾಮಿಾ ! ಇವನು ಈ ನಾಡಿಗರ 
ಸಾದ ಲೋಕೈಕನೀರನಾದ ಯೌವನಾಶ್ವನು ತಾನು ಆತನ ನೆಳಲಿನಂತಿರುವ 
ಸುವೇಗನೆಂಬ ಪುತ್ರನು ಇನರಿಬ್ಬರೂ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ. ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಾಸೆ 

ಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಧರ್ಮರಾಯನ ಪಾದಗಳಿಗೊಸ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು 

ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವರೆಂದು ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ಭೀಮನು ಅಕ್ಕರೆ 

ಯಿಂದ ಆ ತಂಜಿನುಕ್ಕಳನ್ನು ತಕ್ಕೈಸ್ಕ, ಮೃದುವಚನಗಳಿಂದ ಆದರಿಸಲು, 

ಯೌನನಾಶ್ವನು ಇಂತೆಂದನು:-.- 

ಎಲ್ಫೈೆ ಭೀಮಸೇನನೇ ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಾಣರಾದ ಬಹು 

ಮಂದಿ ಶೂರರುಂಟು ಆದರೆ ಆಯಾಸಗೊಂಡ ಹಗೆಯನ್ನು ಆದರಿಸಿ ' ಕಾದುವ 

ಧರ್ನಾತ್ಮನಾದ ಶೂರನು ಈ ವೃಷಕೇತುನೆ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರನಸ್ಟ ನೋಡ 
ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದೇವನ ಕರುಣದಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳೂ 

» ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೋ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೊಡಡೆ 

ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆನೆ? ಹರಹರಾ ! ನೀವು ತಪ್ಪುಮಾಡಿದಿರಿ. ಯುದ್ಧಮಾಡಲೋ 

ಸುಗೆ .ನೃಷಕೇಶುವೂ ಬಂದನು, ಏನುಹೇಳಲಿ ! ಆದರೆ ಈ ವೃಷಕೇತುನಿನೊ 

ಡನೆ ಕಾದಿದುರಿಂದ ನನ್ನ ಜನ್ಮವು ಸಫಲವಾಯಿತು. ನಾನು ಧನ್ಯನಾದೆನು, 

ಇನ್ಫ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪರಿವಾರ ಸಹತ ನನ್ನ ಸರ್ವ 
ಸ್ಪವನ್ಸೂ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಮವೆನೆಂದು ಬಿನ್ನೈಸಿದನು. ಆಗ ಭೀಮಸೇ 
ನನು ಅಸ್ಯಾ ! ಹಾಗಾದರೆ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ನಾನೂ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ 
ತನ್ಮುಂದಿರುಂಟು, ನೀನೂ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ತಮ್ಮನಾದ ಬಳಿಕ ' 

_ ನಮ್ಮೈನರಿಗೂ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ನನ್ನೊಡನೆ 
ಹಸ್ತಿ ನಾನತಿಗೆ ಬಂದು ಧರ್ಮಪುತ್ರನ ಯಾಗವನ್ನು ಆಗಮಾಡಿಸಿ ' ಶ್ರೀಹರಿಯ 

`` ದರ್ಶನದಿಂದ ಕೃತಾರ್ಥನಾಗಬಹುದು ಎಂದು" ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮಾತನ್ನು 
ಲಾಲಿಸ್ಕಿ ಯೌವನಾಶ್ಚನು ಸ್ವಾಮಿ ! ತಾವು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನಿಂದ 
ಸತ್ಕೃತರಾಗದೆ ಹೊರಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ! ನನ್ನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ 
ನಾನೂ ನನ್ನ ಪರಿವಾರದವರೂ ಮಾಡುವ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಬಳಿಕ 
ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿ 
ಕೊಳ್ಳಲು ಭೀಮಸೇನನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದನು. 

ಬಳಿಕ ಮೇಘನಾದನು ಓಡಿದುಕಟ ದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗೆ 
ನಾದ ಸುವೇಗನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಭೀಮ, ವೃಷಕೇತು, ಮೇಘನಾದರನ್ನು 
ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಸಿಂಗೆರಿಸಿರುವ 
ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ, ಓಲಗೆ ತಾಳ ಮೇಳಗಳೊಡನೆ ವಂದಿಮಾಗಧ  ವಾರನಾರೀ 



ೆ ೩೦ ನಾಲ್ಕನೆಯ . ಸಂಧಿ, 

ಸಮೂಹದೆ9ಡನೆ ಅಟ್ಟಿಹಾಸದಿಂದವರನ್ನು ಇದಿರ್ಗೊಂಡು ಮೂರು ದಿನಗಳೆ 
ವಕೆಗೆ ಆದರದಿಂದ ಅನರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಆ ಬಳಿಕ ಭೀಮಸೇನನ ಅಭಿಮತದಂತೆ 
ಹಸ್ನಿ ನಾನತಿಗೆ ಹೊರಡಲುದ್ಯು ಕನಾಗಿಿ, ತನ್ನ ಭಂಡಾರದ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ಕುಗೆ 
ಳನ್ನು ತರಿಸಿ, ಪ್ರತ್ರಮಿತ್ರ ಬಂಧು ಕಳತ್ರಾದಿಗಳಿಂದೊಡಗೊಡಿ ಪಟ್ನಿದರಸಿ 
ಯಾದ ಪ್ರಭಾನತಿಯನ್ನು ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಜಾಸಮೂಹದೊಡನೆ 
ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೆಗೆಧುಕೊಂಡು ಭೀಮಸೇನನೊಡನೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಶ್ರೀಹೆ 
ರಿಯ ದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಸ್ನಿನಾನತಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು 
ಕರೆದನು, ಅವಳು ಅಯ್ಯೋ |! ಈ_ರಾಜವೈಭವವನ್ನು ತೊರೆದು `ನಾನು ಪರದೇ 
ಶಕ್ಕೆ ಬರಲಾರೆ ಎಂದು ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಿದರೂ, ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅವಳನ್ನು 
ಅಂದಣದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿ ರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಜಿನು. ಲೆ 

ಆಗೆ ಭೀಮನು ಪಸ್ಟಿಣದಲ್ಲಾರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸ್ಕಿ 
'ಇಷ್ಟುಜನರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬಹುದಿನವಾಗುವುದು. ಅದುವಈ 
ರೆಗೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸದಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು 
ಮೇಘನಾದ ವೃಷಕೇತುಗಳನ್ನು ಆಯೌವನಾಶ್ವನ ಬೆಂಗಾನಲಿಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು, 

ತಾನು ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಹಸ್ಮಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ವಸಂತ 
ರಾಜನ ಆಗಮನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಮಂದಮಾರುತನಹಾಗೆ, ಭೀಮನು ರಾಜ 

ಸಭೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು, ಧರ್ಮರಾಯನ ಪಾದಗೆಳಿಗೆರಗಿ ನಿಂತಿರಲು, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂ 

' ದಾತನನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ, ಅಯ್ಯಾ ! ವೃಷಕೇತು ಮೇಘನಾದರೆಕ್ಲಿ? 
ಹೋದಕಾರ್ಯವೇನಾಯಿತು ? ಒಬ್ಬನೇ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ? ನೀನು 

ಆಡಿದಮಾತಿಗೆ ಕುಂದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 
ಆಗೆ ಭೀಮಸೇನನು ತಾನು ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು 

ಏಡಿದುಕಟ್ಟಿ ಕಾದು ಕಂಗಟ್ಟು ಯೌವನಾಕ್ಕಾದಿಗಳು ಮರೆಹೊಕ್ಕು ಬಿನ್ನನಿಸಿದ 

ವಿನಯವಚನಗೆಳನ್ನ್ಯೂ ಯೌವನಾಶ್ಚನು ತನ್ನು ಸಕಲ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ಶ್ರೀಹ 

ರಿಯ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ಹೇಳಲು, ಧರ್ಮರಾ 

ಯನು ಶೂರನಾದ ಭೀಮನನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಆಲಿಂಗಿಸಿ ಆರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಸಲು; ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳ ಆರತಿಗಳನ್ಟು ನಿವಾಳಿಸುವ ಅರವಿಂದನಯನೆಯರ 
ಮಂಗಳ ಗೀತಗಳ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯೊಡೆನೆ ಭೀಮಸೇನನು ಅಂಶಃಪುರವನ್ನು 

ಹೊಕ್ಕು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಜಯವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮ 

ಸ್ಕಾರಮಾಡಿ, ಭದ್ರಾನತೀ ನಗರಾಧೀಶನನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ 

ಹೇಳಲು, ಬೇವಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನು ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಮನ್ಶಿ 
ಸಿದನೆಂಬಗ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಉಂತಲಸಧರು ಚರಣ ಸರೋಜ ಮಕರಂದ 



4 
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ಸ .! 

ಮುಧುಕರಾಯಮಾನ 'ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀ ನಿಲಯ ಕವಿ ನಾಗತರ್ನ", ಪ್ರಣೀತ 

ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರ ಹದಲ್ಲಿ ದಾಲ್ಯನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. 
ಎಸ ಎ 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕಿಗೆ ಬಂದುದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ 
ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದುದು. 

ಕೆ ಎಲ್ಫೈೆ ಜನನೇಜಯರಾಯನೇ ! ಕೇಳ್ಕು ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭೀಮ 
.. ನನ್ನು ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಊಳಿಗೆದವರು ಧರ್ಮರಾಯನ 

ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಾ ! ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಭದಾಾವತೀ ನಗೆರದ :ಯೌವನಾ 
ಶ್ವನು ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಶೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಸರಿವಾರಯುಕ್ತನಾಗಿ ಹೊರಟು 
ಬಂದು ಬಹಿರುದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕೊಂಡಿರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ 
ಬಿನ್ನವಿಸಿದ ದೂತನಿಗೆ ಉಚಿತವರಿತು ಉಡುಗೆರೆಯನ್ನಿತ್ತು ಬಳಿಕ ಅನುಜ 
ಮಂತ್ರಿ ಸಾಮಂತ ಸೇನಾನಾಯಕರನ್ನ್ಯೂ ವನಂದಿಮಾಗೆಧ: ಪ್ರಕೋಜತ ಪರಿ 
ವಾರದನರನ್ನೂ ಬನಮಾಡಿಿ, ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಮೇರು ಮಂದರ ಸಮಾನ 

- ವಾದ ಮದ್ದಾನೆಯನೇಲೆ ಹರಿಸಣತನಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯೊಡನೆ ಕುಳಿತು, ಆನಂದ 
ಕರವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಜನದ ಸಂದಸಿ 
ಯೊಡನೆ ಬರುತಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಯನು, ಮನೋಹರವಾದ ರತ್ಯ'ಕಾಂತಿಗಳಿಂದ ' 
ಕೂಡಿ ಉದಯಸರ್ವತದ ಶಿಖಂದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಥಳಥಳಿಸುವ ಬಾಲಸೂರ್ಯ 



೩.೨ ಐದನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ತನ್ನನ್ನು ಇದಿರ್ಗೊಳಲ್ಲೆಂದು ಬರುತ್ತಿ ರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, 
ಭದ್ರಾವತೀನಗರದ ಯೌವನಾಶ್ಚನು ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ ಭೀಮನೊಡನೆ ಸಂತೋ 
ಷದಿಂದ ಸಲ್ಲಾ ನಿಸುತ್ತ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾದ ಧರ್ಮರಾಯನಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 
ಭೀಮನೊಡನೆ ಬಂದ ಯೌವನಾಶ್ಚನನ್ನು ಕಂಡು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಆನೆಯಿಂದಿ 
ಳಿದು ನಿಂದಿರಲು, ಯೌನನಾಶ್ಚನು ಪಾದಗಳಿಗೆರಗಿ, ಪರಮೋತ್ಮಮವಾದ ರತ್ನ 
ರಾಶಿಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ಕಪ್ಪಕಾಷಿಕೆಗೆಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಲು, ಧರ್ಮರಾ 
ಯನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾತನನ್ನು 'ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯಾ ! ನೀನು ನನಗೆ 
ಭೀಮಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ವಿಯನಾದವನು ಆದುದರಿಂದ ಯಾದನಕುಲಾಗ ಣೆ 

ಯಾದ ಈ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಂದರ್ಶನದಿಂದ ಕೈಶಾರ್ಥನಾಗು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 
ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. 

ಅನಂತರದಲ್ಲಿ 'ಆ ಯೌನನಾಶ್ಚನು ಕನ್ಮೈದಿಲೆಯಂತೆ ಕಾಂತಿಯೂ, : 

ಕೋಮಲವಾದ ಲಾವಣ್ಯವುಳ್ಳ ನನಾಗಿ ನನರತ್ಕಮಯವಾದ ಕಿರೀಟವನ್ನು 

ಧರಿಸಿ, ಕನ್ನೆಪುರ್ನ ಬಂದಿಬಾಪುರ್ಕಿ, ಮುಕ್ತಾ ಹಾರ್ಕ ಕ್ಲೇಯೂರಗಳಿಂದೊಪ್ಪಿ, 

ರತ್ನಖಚಿತವಾದ ಮಣಿಮಂಜೀರವೆಂಬ ಕಚಿಸೂತ್ರಮುಳ್ಳಿ ವನಾಗಿ ಸರ್ವೋತ್ತ 
ಮವಾದ ಶೃೀವತ್ಸವೆಂಬ ಲಾಂಛನವೂ ಶಕೌಸ್ಮುಭರತ್ನವೂ ರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ 

ಹೃ ದಯಾಂಗಣದಿಂದ ಶೋಭವೆತ್ತು, ನೇತಾನಂದಕರವಾದ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು 
ಹೊದೆದು, ಅರಳಿದ ಕೆಂದಾವರೆಯ ದಳದಂತೆ ಪಾದತಳಮುಳ್ಳಿ ವನಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಮನೋಹೆರನಾಗಿ: ಸುಂದರಾಭರಣಗಳಿಂದ ಮನೋಹರನಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಹರಿಯ 

ದಿವ್ಯಮಂಗೆಳಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಂಡು, ತೃಪ್ತಿ ಕರವಾಗೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಸಂ 

ದದಿಂದುಬ್ಬುನ ರೋಮಾಂಚದಿಂದ ಕೂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರ) ಮೊದ 

ಲಾದ ಮಹಾಮಹಿಮರಿಗೊ, 'ಅಗೋಚರನಾಗಿದ್ದ ಸಚ್ಚಿ ದಾನಂದನೂರ್ತಿಯ 

ದರೃನವು ಭೂಲೋಕದನರಿಗೆ ದೊರೆವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲನೆ ? ಎಂದು ಹರಿ 

ಸುತ್ತ ಆ ಮುಕುಂದನ ಮೋಹದಾಯಕವಾದ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ 

ವಾದ ರತ್ನ್ನಕಾಂತಿಗೆಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ತನ್ನ ಕಿರೀಟಿವನ್ಶ್ನು ಬಾಚಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 

ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕಾಳೀಯಮಥನ, ಕಪಿರಾಜಸಂಪೂಜಿತ್ಕ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ, 

ಕೂರ್ಮಾವತಾರಿ, ನೈದಿಲೆನಣ್ಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ದೃತಶಂಖಚಕ್ರ ಗೆದಾಪದ್ವ 

ತೋಭಿತ, ಕೌಸ್ಕು ಭರತ್ಕಧಾರಿ ನಿರಾಜಿತ ಕಸ್ತೂರಿಕಾತಿಲಕ ರಕ್ಷಿಸು! ರಕ್ಷಿಸು ! 

ಎಂದು... ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆತನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿ 
ಸಂತೈಸಲು, ಯೌವನಾಶ್ವನು ಅಯ್ಯಾ ! ನಿಷಯಸುಖಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಸದಾ 

೨೮ ಪ್ರಾಲಚಿತ್ತ ರಾಗಿ ತನ್ಮನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಮುಸಿಗೆಳ ಹೃದಯ 

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾರಾಯಿಣನನ್ನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ವಾಡಿಕೊಂಡ 



(5) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ಹಿ 

' ಆರ್ಜುನನು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿ, ತನೈದುರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಶನಾ ಗಿನಿಂತಿದ್ದ ಅಜುಸ 

ನನ್ಮು ಕಂಡು ಆತನ ಸುಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಉಚಿತವರಿತು ಉಳಿದ ಸಕುಲ 

ಸಹದೇವಾದಿಗಳನ್ನು ಮನ್ಮಿ ಸಿದನು 

ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ ಯೊಡನೆ ಶೋಭಿಸುವ ಮೋಡವನ್ನು ಕುಲಾ 

ಚಲದ ಶಿಖರದೆಡೆಗೆ ತಂದೊಡ್ಡುವ ಮಾರುತನಂತೈೆ, ಸುವೇಗನು ಯಜ್ಚ್ವಾಶ್ಚವ 

ವನ್ನು ತಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯಮುಂದೆ ಸಿಲ್ಸಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು ಸರ್ವರೂ 

ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿದಾಡಿದರು ಹಿ:ಗೆ ಕುದು 

ರೆಯನ್ಮು ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೊಪ್ಪಿಸಿ ತಾನು ತಂದಿರುವ ಧನಕನಕ ಮಣೆಭೂಷಣ 
ವಸ್ತ್ರವಾಹನ ಕದಂಬನನಣ್ಳ ಕಸ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ 

ವನ್ನೂ ಶ್ರೀಪತಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮಿಕಾಂತನಿಗರ್ಪಿಸಿ ಆತನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ಲಾನಣ್ಯು 

'ವನ್ಮು ನೋಡಿನೋಡಿ ಆನಂದಸಾಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೌವನಾಶ್ಚ ಸುವೇಗರು 

 *ಖುಳುಗಿ ತೇಲುತ್ತಿರಲು ಯೌವನಾಶ್ಚನ ರಾಣಿಯಾದ 'ಪ್ರಭಾವತಿಯು, ಕಪ್ಪ 

ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜಯೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಕುಂತೀದೇನಿಯ 

ಮುಂದಿಟ್ಟು ಆಕೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆನಂತರ ರಾಣಿಯಾದ ದೌೌಷದಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿ 

ಸಲು, ಹಗೆತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಂದಾವರೆಯ ಅಂದವನತ್ನಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು 

ಬಂದ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಂಶೆ ಪ್ರಭಾವತಿಯ ಮುಖಮಂಡಲವು ರಾಜಿಸುತ್ತಿ 
ದ್ದಿತು, ದೌಪದಿ ಸುಭಬ್ರಿ ನೊದಲಾದ ತನ್ಮ ಬಂಧುವರ್ಗದವರಿಂದ ಕೂಡಿ, 
ಕಂಕಣಗಳು ರುಣರುಣರಂದು ಗುಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರಲು, ಪ್ರಭಾನತಿಯನ್ನುು ಬಿಗಿ 
ಯಪ್ಪಿ ಮನ್ನಿಸಿ ಕರೆತಂದು ತನ್ಮಬಲಭಾಗೆದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿ ರಿಸಿಕೊಂಡಳು. . ಅನಂತರ 

ಕೃಷ್ಣನು ಕೈಲಾಸಪರ್ವತದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಅಂಗರಾಗವುಳ್ಳ ಕುದುರೆಯನ್ನು 
' ನೋಡ್ಕಿ, ವೃಷಕೇತು ಭೀಮಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಮನ್ಮ್ಮಣೆ 
ಯ ಮನೆಯಾದ ಯೌವನಾಶ್ಮ್ಚನನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿ, ಹಸ್ಮಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆದು 
ಕೊಂಡು ಬಂದನು. 

ಹೀಗೆ ಧರ್ವರಾಯನು ಯೌನನಾಶ್ವ ಭೂಪತಿಯನ್ನು ಮರ್ಯಾಜಿಯಿಂದ 
' ಸಂತ್ರೈಸುತ್ತಿರಟು, ಕೃಷ್ಣನು ಅಯ್ಯಾ ! ಯಜ್ಞ್ಯಾರಂಭಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ 

ಚೈತ)ಮಾಸವು ಕಳೆದುಹೋಯಿತು, ಇನ್ನು ನೀನು ಯಾಗದೀಕ್ಷಿತನಾಗಬೇಾ 
ದರ ಹನ್ಕೊಂದು :ತಿಂಗಳವಂಗೆ ಉಯಸೇಕು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು 

ಕರೆಸಿದರೇ ! ನನ್ನ ಸರೃಸ್ಯವನ್ನು ತೆಗದುಕೊಂಡ್ಕು ಬಂಧುಮಿತ್ರ ಕಳತ್ತಸಖತ 
ನಾಗಿ ಸಕಲ ಯಾದವರೂಡನೆ ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಯಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸು 
ವೆನು ಅದುನರೆಗೂ ಈ ಯೌವನಾಶ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಸುಖದಿಂದ ಸತ್ಯರಿಖುತ್ತಿ ರೆಂದು 
೫೩೪, ಕು೦೨ನೊದಲಾದನರಿಂದ ಅನ್ಪಣೆಷುನ್ನು ಪಡೆದು, ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು 

೬. 



೩೪ ಇದನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಹರಿಯು ದ್ವಾರಕಾ ನಗೆರನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಯಾಣ 
ಮಾಡಿದನು. 

ಇತ್ಮ ಧರ್ವರಾಯನು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹೊರಟುಹೋದಬಳಿಕ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತ 
ನಾಗಿ ತನಿಸುತ್ತಿರಲು ಮರಳಿ ವೇದವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ಆತನಬಳಿಗೆ ಬಂದು 
ಮಂಟಪವನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಯಾಗೆಕಾಲೆಯನ್ನು ಕಬ್ಬಸ್ಕಿ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ 
ವಾದ ಗೆಜ ರಥ ಪದಾತಿಗೆಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸಲಹುತ್ತ ನೇದವ್ಯಾಸನ ಮುಖ 
ದಿಂದ ರಾಜಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ಮರುತ್ತರಾಯನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು. 

ಎಲೈ ಮುನಿವರ್ಯನೇ ! ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮರುತ್ತ್ಮರಾಯನು ಯಾವ ತಸ 
ಸ್ತ್ರಿಯ ಬೋಧೆಯಿಂದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದನು, ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ 
ವಸ್ಟು ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಬೆಸಗೊಂಡ ಧರ್ವರಾಯನನ್ನು ನೋಡಿ, 

ವ್ಯಾಸಮಹರ್ನಿಯು ಅಯ್ಯಾ ! ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು ? ಪೂರ್ವಯು 

ಗೆದಲ್ಲಿ ನೀತಿ, ಖ್ಯಾತಿ, ಗುಣ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ 

ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಸೂರ್ಯುವಂಶದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಶ್ರ್ಯಾಕುರಾ 

ಯನ ತರುವಾಯ ಕರಂಧಮರಾಜನು ಮುನಿಪುಂಗೆನನಾದ ಆಂಗೀರಸ ಮುನಿ 

ಯನ್ನು ಆದರಿಸಿ, ಆತನಮೂಲಕ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗೆವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. 
ಆ ಕರಂಧಮನಿಗೆ ಮಗೆನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಅವಿಕ್ಷಿ ಎಂಬ 

ಧಾಯನ ಮಗೆನಾದ ಮರುತ್ಮರಾಯನು ಹಗೆಗೆಳನ್ನುಗೆದ್ದು ಜಗೆನ್ಶಾಯಕನನ್ನ್ಯು 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ, ಧರ್ನುಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಚಾತುರಂಗದ ಚತುರತೆ 
ಯಿಂದ ಈ ಭೂಲೋಕನನ್ನು ಬಿಳುಗೊಡಯ ನೆಳಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿ 

ದ್ಹನು,. ಇಂತಪ್ಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಪೂರ್ವಾಜಾರದಂತೆ ತನ್ನ ರಾಜದಾಯವು 

ದೇವತೆಗಳಿಗೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಉಸಯೋಗವಾಗಲೋಸುಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾ 

ಗೆವನನ್ಶು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸ್ಕಿ ದೇವಗುರುವಾದ ಬೃಹಸ್ಪ್ಸತಿಯಬಳಿಗೆ 

ಹೋಗಿ: ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ |! ನಮ್ಮ ತಾತನು ಯಜ್ಞಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ನಿಮ್ಮ ತಂಜಿಯವರೇ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮಗಳನ್ನು ಉಜ್ಭರಿಸಿದರು ಈಗೆ 

ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಬರಬೇಕು 

`ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ 

ಎಂದು ಸಮ್ಮತಿಸಿದನು. ಕ 

ಇಂದ್ರನು ಈ ವಾರ್ಶೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು, ಗುರುವರ್ಯನನ್ನುು ಬರಮಾಡಿ 

ಸ್ವಾಮಾ ! ಮಾನವರ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಗುರುವಾದ ನೀವು ಆಚಾರ್ಯರಾಗು 

ಪುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ದೂಷ್ಯವಾದುದೆಂದು ನಿರ್ಬಂಧಪಡಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ಚ 

ತನ್ನ ನುನೋರಥಕ್ಕೆ ಭಂಗೆ ಉಂಟಾಗಿ ಮರುತ್ತರಾಯನು ಸ ಭಂಜ 
ರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲು ಮಧ್ಯಮಾರ್ಗೆದಲ್ಲಿ ನಾರದಮುನಿಯು ಪ್ರತ್ಯಶ್ರನಾದನು. 

ಬಳಿಕ ರಾಯನು ನಾರದನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆರಗಲು, ದೇವಯಷಿಯು ಆತನ 

' ಮುಖನನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲೈ ರಾಜೇಂದ್ರನೇ ! ಇದೇನು ? ನೀನು ಖಿನ್ನನಾಗಿ 

ಬಾಡಿದ ಮುಖವುಳ್ಳ ವನಾಗಿರುವೆಯಲ್ಲ್ಯಾ! ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆಯೇನು ? ಹೇಳು ಎಂದು 

ಕೇಳಲು ಮರುತ್ತರಾಯನು ಬೃಹಸ್ಸ*ಯಿಂದ ತನಗುಂಟಾದ ಅನಮಾನವನ್ನು 
ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಸ್ಕಾಮಾ.! ಸಂಕಲ್ಪ ಭಂಗವಾದುದರಿಂದ ನಾನು ರಾಜ್ಯು 

ಪ್ರವೇಶಮಾಡದೆ, ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ 

ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದಿರುವೆಸುಎಂದು ಮರಳಿನಮಸ್ಕರಿಸಲು ನಾರದನು 

ಆತನನ್ನು ಕುರಿತು ರಾಜೇಂದ್ರಾ ! ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಲಾಲಿಸು |! 

: ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರನಾದ ಆಂಗೀರಸನೆಂಬ ಮುನಿಗೆ ಬೃಹ 

ಸ್ಪತಿ ಮತ್ತು ಸಂನರ್ತರೆಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 

ದಾಯಾದ ಮತ್ಪುರವು ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಬಂದು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಆತನಿಗೆ 

ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಓಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಗತಿಗೆಟ್ಟಿ ಸಂವರ್ತನು ಉತ್ತಮ 

ವಾದ ಕಾಶೀೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಧೂತನಾಗಿರುವನ್ನು ಅವನನ್ನು ಕರೆದು 

ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಯಾಗವು ನೆರವೇರುವುದು ಕಾಶೀನಗರದಲ್ಲಿ ಅವನು 

ನಿನಗೆ ಗೋಚರನಾಗದಿದ್ದರೆ ಊರಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹೆಣವನ್ನು ಜನರು ತಂದಿಟ್ಟ ಕಾಲ 

ದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ದೂರಹೋಗುವನು. ಆತನಬಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋದುದನ್ನು ಕಂಡು, 
ಅವನು ದೂರಹೋದರೆ ನೀನು ಅನನನ್ನಗಲದೆ ಜೊತಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಹೊರಡು; 

ಏ£ಗೆ ನಿಂತಕಡೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಆತನ ಓಂದೆಯೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೋಪದಿಂದ 
'ಹೊಡೆದು, ಬೈದು, ಉಗುಳ್ಳಿ, ಎಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಮಾಡಿದರೂ ಹಿಂದೆಯೆ ಹೋಗುತ್ತಿ 
ದ್ವರೆ ನೀನು ಯಾರು ? ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಇರವನ್ನು ಹೇಳಿದನರು ಯಾರು ? ಎಂದ್ಳು 
ಕೇಳುವನು, ಬಳಿಕ ಸ್ವಾಮಿಾ |! ನಾರದರು ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನನ್ಮ್ಕೊ 
ಡನೆ ಹೇಳಿ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳು, ಇನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೆ(ಡ, 

ಹೊರಡು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವು ಕೈಗೊಡುವದೆಂದು ತಿಳಿಸಲು, ಮರುತ್ತ ರಾಯನು. 
ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶ್ರೀಕಂಠನಾದ ಶಂಕರನು ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ 
ದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂಥ ದರ್ಶನಮಾತ್ರದಿಂದಲೆ ಸಕಲ ಪಾಪ 
ಗಳನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ, ಸಕಲವಾದ ಈತಿಬಾಧೆಗಳಿಗೂ ದೂರ 
ವಾಗಿರುವ `ಕಾಶೀನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ' ಮುಕ್ತಿದಾಯಕನಾದ ವಿಶ್ವ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮ 
ಸ್ಕಾರಮಾಡಿ, ನಾರದರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಊರುಬಾಗಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡುನಲ್ಲಿ, 
ಜನರು ಒಂದಾನೊಂದು ಶವನನ್ನು ತಂದಿಡಲು ದೂರವಾಗಿನಿಂತ ಸಂವರ್ತಮಃ 



ತಹ ಐದನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ನಿಯನ್ನು ಕಂಡು: ಆತನನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಅನುವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು. ಹೋಗಿ ಯಾವ 

ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, ' ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೆದಿರುವ ರಾಯನನ್ನು 

ನೋಡಿ ಸಂವರ್ತನು ನೀನು ಯಾರು ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣನೇನು? ನನ್ನನ್ನು 
ಯಾರಿಂಡು ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಹೇಳು. ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. . ಆಗೆ ಮರುತ್ತನು 
ಸ್ಪಾಮಾ ! ದೇವಗುರುವಾದ ಬೃಹ ಸ್ಪತಿಗೆಣ್ಣ ನಾಗಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನರ್ಯನಾದ 

ಆಂಗಿರಸ ಖುಷಿಗೆ ಮಗೆನಾಗಿ, ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತ ಸಿಂವರ್ತೆಮುನಿಯು ತಾವೆ ಎಂದು. 

' ತಿಳಿದು ನಾನು ನಿನ್ಮಬಳಿಗೆ ಬಂದೆ. ತ್ರಿಲೋಕಸಂಚಾರಿ ಸಾದ ನಾರದಮಹೆ 

 ೫ಯು ತನ್ಮು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು. ಎಂದು 
ಕ್ವ” ಹೇಳಲು, ಆ ಖುಹಿವರ್ಯನು ಮರುತ್ಕರಾಯನನ್ನು ನೋಡ್ಕಿ, ಅಯ್ಯಾ ! 

ನಿನಗೆ ನನ್ಶಿಂದಾಗಬೇಕಾದ ಕೆಇಸನೇನು ಹೇಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 

ಅದಕ್ಕೆ ಮರುತ್ತರಾಯನು ಸ್ವಾಮಾ! ನಾನು ಸೂರ್ಯನಂತದ ದೊರೆ 

.. ಯಾದ ಅನಿಕ್ಷಿಯ ಮಗೆ ಮರುತ್ತರಾಯನು. ನಿಮ್ಮಣ್ಣನಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ 

`` ಯನ್ನು ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಆಜಾರ್ಯನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರಇ ಆತನು 

ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದುದರಿಂದ ನಾರದರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆ, 

ತಾವು ಕರುಣದಿಂದ ನಾನು ನಾಡುವ ಯಜ್ಞ ದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸಟ್ಟವನ್ನು ವಸಿ 

ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ಆಗೆ ಸಂವರ್ತಮುನಿಯು ಆಹಾ ! 

ರಾಯ! ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಯಿತು, ನನ್ಮುಣ್ಣನಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಇಂದ್ರನನ್ನು 

ಓಡಂಬಡಿಸಿ ತಾನೇ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಆಗೆ ನೀನೇನು 

ಮಾಡುತ್ತೀಯೆ ? ಹೇಳು. ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಯಾಜಕನಾಗಿ 

ಬರಲಾರೆ ಎಂನು ಹೇಳಲು ಸ್ವಾಮಾ! ಕರುಣಾಳುಗಳಾದ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ 

ಪಟ್ಟದಿಂದ ದೂರಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮೃಘಾತಕನಿಗುಂಟಾಗುವ ದುರ್ಗತಿ 

ಯನ್ನು ಹೊ೦ದುವೆನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲವಂದು ಪೃತಿಜ್ಞೆ 

ವಣಡಲ್ಕು  ಸಂವರ್ಶಖಸಿಸು ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೆ ನಿನ್ನ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ 

ನಂಗುನೆಸು. ನೀನು ಈಗಲೇ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, . ರಜಿತಾದ್ರಿ) ನಿನಾಸ 

ನಾದ ಸದಾಶಿವನನ್ನು ಕಂಡು ಆತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, 

ಧನಕನಕ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಆಬಳಿಕ ನಾವು ತ್ರಿಲೋಕಾನಂದ 

ಕರವಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು : ಹೇಳಿದನು. ಕಡಲೆ ಮರುತ್ತ 

ರಾಯನು ಅತ್ಯಾನಂದಡಿಂದ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚಂದೃತೇಖರನನ್ನು 
ಭಕ್ತಿಯಿಆದ ಪೂಜಿಸಿ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರುಣಾಳುವಾದ ತಶ್ವರತು ಕೊಟ್ಟು 

ಧನಿಕನಕ ವಸ್ಮು ವಾಹನಗಳ ರಾಶಿಯಿಂಜೊಡಗೂಡಿ, ವೈದಿ :ಮಾರ್ಗ್ಯದಿಂದ 

ಬಾಹ್ಮಣ ತ್ಮಮರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕಾಸ್ತ್ರೋಕ್ಕ ಸಾಧ ಬಜಾ' ಕಾಲ್ಮಯನ್ನು 

ಜ್ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ, ಸಂಗ ಹ. ತ್ಮ 

ಕಟ್ಟಸ, ಸಂನರ್ತಮುನಿಯಸ್ಮು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಸಕಲನೈಭನಯುಕ್ತನಾಗಿ 

ಯಜ್ಞಾರಂಭಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಶೇಳಿ 
ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ. ತನ್ನು ದಾಯಾದಿಯಾದ ಸ೦ಏರ್ಶನು ಧನವಂತನಾಗಿ ಬಾಳುವನು. 

ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದರಇ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಚಿನು.. ಆಗೆ 

ಇಂದ್ರನಿಂದ ಆಜ್ಞಪ್ತನಾದ  ಅಗ್ಟ್ರಿಯು ನುಣತ್ತರಾಯನ. ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 

ಇಂದ್ರನು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೀಗ ನಿವರಿಸಿದನು. 
ಅಯ್ಯಾ! ಈ ಸಂವರ್ತಮುನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೃಹಸ್ಪಣಯಂದ ಯಾಗ 

' ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಂಗವುಂಬಾ ಗುಪ್ತದು. ಎಂದನು. ಮ್ಯಂುಶ ಕೆ 

. ಠಾಯನು ಅಯ್ಯಾ! ಆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ನಮ್ಮ ಕುಲದೈವವೆಂದು : ತಿಳಿಡಾ 

' ಭೊದಲೆ ನಾನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು 

" ಕ್ರಿರಿಸ್ಕರಿಸಿದಕಾರಣ ಈ ಸಂವಶ೯ಮುನಿಯನನ್ಟು ನಾನು ಆಜಾರ್ಯನನ್ನಾಗಿ 

ನಿಯಮಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಈಗೆ ನಾಸು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆತನನ್ನು ಬಿಡಲಾರ, 

ಯಜ್ಞವು ನಡೆದರೆ ನಡೆಯಲಿ, ನಡೆಂದ ದ್ವ ಹೋಗಲಿ] ಎಂದು ಹೇಳಿದನು, 
ಆಗೆ ಸಂವರ್ತಮುನಿಯು ಕೋಇದಿಂದ *ದಿಯುತ್ತ ಅಯ್ಯಾ | 

ನೀನೇತಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಬೇಡಿಕೂಳ್ಳುವೆ! ಸ್ರತ್ಯುತ್ತರನನ್ನು ಹೇಳದೆ 

ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹು; ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ವಿಫೃಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರನು 

ಐಂದರ್ಕೆ ಸುರರೋಕದ ಸೊಬಗನ್ನು ಕುಂದಿಸುವೆನು ಹೆದರಬೇಡವೆಂದು ಗರ್ಜಿ 

ಸಿದನು. ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಂದು ಅಗ್ನಿಯು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಅವನು 
ಅಯ್ಯಾ ! ನೀನು ಮತ್ತೊಂದುಸಾರಿ ಮರುತ್ತರಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯರ್ಥ 
ವಾಗಿ ಇಂದ್ರನ ವಜಚ್ರಾಯುಧದ ಪೆಟ್ಟಗ ಗುರಿಯಾಗಬೇಡ, ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ 

. ಆಜಾರ್ಯಪಟ್ಟವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನೀನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಾ! 
' ಎಂದು ನೇಮಿಸಲು, ಅಗ್ನಿದೇವನು ಸ್ವಾಮಿ! ತಪೋಮಹಿಮನಾದ ಸಂವರ್ತ 
ಮುನಿಯು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವನ್ಮು ಅತನ ಕೋಪವನ್ನು ನಾನು ತಾಳಲಾರೆ, 
ಹಿಂದೆ ಬಹುನುಂದಿ ಆತನ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಪದಿಂದ ನೊಂದಿರುವರು, ಆದಕಾರಣ 
ಮರಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಾಕೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊರಟು 
ಹೋದನು. ಬಳಿಕ ಇಂದ್ರನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನೆಂಬ ಗಂಧರ್ನನನ್ನು ಕರಿದು 

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೇಳಿ ಅತನನ್ನು ಮರುತ್ಮರಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 
[ಆಗಲೂ ಸಂವರ್ತಮುನಿಯು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅನನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಕಳುಣ 
ಸಿದುದನ್ಮು ಇಂದ್ರನು ಕೇಳಿ ಸನ್ಮಾಹದಿಂದ ಸರ್ವ ಸೇನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು 
ಕಂಡು, ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಹಡಿದು ಮರುತ್ತರಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು, 
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿರುವ ರಾಯನನ್ನು ಸ್ಪೂತೈಸಿ ಪುರೋಹಿತನಾದ ಸಂವರ್ತ 

ಗೆ 
ತ 

ತರಾತಾ 



ಕಿ ಐದನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಮುನಿಯು ಇಂದ್ರನೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಆತನೊಡನೆ ಬಂದ ಪರಿವಾರದನರೆಲ್ಲ, 
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಬೊಂಜಿಗಳಂಕೆ ಸ್ತಬ್ದರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿ 

ರುವುದನ್ಭ್ನು ಕಂಡು ಮರುತ್ತನು ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ವಿನಯದಿಂದ ಇಂತೆಂದು 
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದನು. 

ಎಲೈ ತಪೋಧನನಾದ ಮುನಿಪುಂಗವನೇ | ನನ್ನ ಯಾಗೆದಲ್ಲಿ ಹನಿರ್ಭಾ 
ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೇವ ಸಮೂಹವು ಹೀಗಿರಬಹುದೆ ? ಇನ್ಟ್ಟದರೂ 

ಇವರೊಡನೆ ವೈರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಬಂದು ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕ 
ರಿಸುವಂತೆಮಾಡು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು, ಆಗ ಇಂದ್ರನು ಸಂವರ್ಶಮು 

ನಿಯ ಸಾಮರ್ಶ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಮರುತ್ಮರಾಯನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಗ್ರೆಹಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದನ್ನು ಮರುತ್ತರಾಯನಿಗ 
ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಂವರ್ತಮುನಿಯು ಸಕಲ ವೈದಿಕೋ 
ತ್ತಮರಿಂದೊಡಗೊಡಿ ವೇದೋಕ್ತ ಕ್ರಮದಿಂದ ಯಜ್ಞವನ್ಮಾಗಮಾಡಿಸಿ ದೇವತೆ 
ಗಳಸಮೂಹವು ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿಂತೆ ಮೂರುಲೋಕದವರು ತೃಪ್ತರಾಗಲು ಭೂದೇ 

ವತೆಗಳು ಬಹಳವಾದ ಕನಕರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ದಣಿದ್ಕು ಹೊರಲಾ 

ಗದ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗಿ 

ತಂತಮ್ಮ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಓಹೋ ! ಆ ಮರುತ್ತ ರಾಯನು 

ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ! ಮೂರುಲೋ 

ಅವೂ ಅಶ್ವರ್ಯಪಟ್ಟತ್ಕು ಆಬಳಿಕ ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ಸಕಲದೇನತೆಗಳೂ ಅವಭೃತ 

ಸ್ನಾತನಾದ ಮರುತ್ತರಾಯನಿಗೆ ಸಕಲೇಷ್ಟಗಳೂ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುನಂಕೆ ವರವನ್ನು 

ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದಾನದಕ್ಷಿಣೆಗಳಿಂದ ಸಂವರ್ತಮುನಿಯು ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿನು. ಮೂರು 

ಕೋಕವೂ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಬಹುಕಾಲವರೆಗೂ ಪ್ಯಾತಿವಂತನಾಗಿ ಮರುತ. 

ರಾಯನು ಸುಖದಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದನು. 

ಎಲ್ಫ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು, ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಸರುಹೇಳಿದ ಮರು 

ತೃನ ಯಜ್ಞ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಧರ್ವರಾಯನು ಮರಳಿ ಬಾದರಾಯಣನನ್ನುು 

ಕುರಿತು ಸ್ವಾಮಾ |! ,ಯಾವ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಇಹದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಯೂ ಪರದಲ್ಲಿ 

ಸುಖವೂ ಉಂಟಾಗುವುದು ? ಮತ್ತಾನಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪಾ )ಣಿಗಳಿಗೆ ನರಕಬಾಥೆ 

ಯುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಬಸಗೊಳಲ್ಕು ಧರ್ಮಾತ್ಮ್ಮನಾದ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು:--ಸದಾ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತ 

ಸಕಲ ವೇದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲನನಾಥಿ, ಪರದ್ರವ್ಯ, ಪರಾನ್ಮ, ಸರವಧೂಚಿಂತೆ 

ಯನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ, ಆಪವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗದೆ, ಮೋಸ 

ಗಾರನನಿಸದೆ, ಸದಾಚಾರಸಂಪನ್ಮನಾಗಿರುನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಇಹದಸ್ನಿ ಸೇರ್ತಿ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ: ಸಂಗ್ರಹ. ಕೀ 

ಯನ್ನೂ, ಪರದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನೂ, ದೇಹಾಂತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯು 
ವನು, ; 

ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು, ಪ್ರಜಾನೆನ್ಯುದಿಗೆ ಭಂಗಬಾರದಂತೆ 
ಜನರನ್ನು ಸಲಹುತ್ತ, ಕುಲಾಚಾರಕ್ರಮನಿರತನಾಗಿ ರಣರಂಗೆ ಭೀಮನಾಗಿ, 
ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನರಿದು, ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದ ರಾಜನು ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ 
ಅಮರಾನತಿಯ ಐಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳು ವನು. ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳನ್ನ್ಯಾಡದೆ, 
ಅತಿಥಿಅಭ್ಯಾಗೆತರನ್ನು ದಿಕ್ಕರಿಸದೆ, ಧನಸಂಪಾದನೆಮಾಡಿ, ಗೋವಿಪ್ರಸಂ 
ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವೈತ್ಯನು  ಇಹನರಗಳಲ್ಲಿ. ಕೀರ್ರಿ ಕೈವಲ್ಯಗಳನ್ನು 
ಹೊಂದುವನಲ್ಲದೆ ಹರಿಸದಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ದ್ವಿಜ. 
ರಾದ ತ್ರಿವರ್ಣದವರ ಅಜ್ಞಾನುವರ್ತಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶೂದ್ರನು, 
ಶ್ರೀಹರಿಯಧ್ಭಾನದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾದ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುನಸು ಸುಚರಿ 
ತ್ರಳಾಗಿ, ಗುಣನತಿಯೆಂದು ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತು ಮಾನನಂತೆಯಾಗಿ, ಪತಿಭೀತಳೆನಿಸಿ 
ಕೊಂಡಿರುವ ಪತಿನ )ತಾನಾರಿಯನ್ನು ದೇವಶೆಗೆಳಾದಿಯಾಗಿ ಸಕಲರೂ ಹೊಗಳು 

. ವರು ಆಹಾ ! ಅಂತನ ಸಾಧ್ವೀಮಣಿಯ ಭಾಗ್ಯನೆಂಥದೋ ನಾನು ಕಾಣೆ ! 
ಗಂಡನೇ ಸಕಲ ದೇವಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಆತನನ್ನು ಎಡಬಿಡದೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಹೆಂಗಸರು ಮೂರುಲೋಕಗಳಿಗೊ ಫೂಜೃ ವಾದ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. 

.. ಇಂತಪ್ಪ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ನೀಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಿನಿಯರು, ಬಹು ಸಾಹಸವನಂ 
ತರ್ಕು ಅನರ ಮಾಯಾಶೀಲಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ ತಂಜಿ 
ಯಿಂದ ಬಾಲ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಂದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮುದಿತನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿ ಸಲ್ಪಡುನ ಸ್ತ್ರೀಸನುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು . ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ತಾನೆತಾನಾಗಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಾಳುವ ನಾರಿಯಿಂದ ವಂಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಯುಂಟಾಗುವದು, ದ್ವಿಜನಂಗ್ಮಿಯಿಂದ ಶೋಭಿಸದಿರುವ ಬಾಲೆಯೂ, ಯಜ್ಞ ಶಾಲೆಯ ಸಮನಾದ ಪಾದಗಳಿಲ್ಲವಾದರೆ ಯುವತಿಯ್ಕೂ ಕವಿತ್ವವೂ ಮನೋ ಹರವಾದ ಕರಭೋರು ಕಾಂತಿಯಿಲ್ಲವಾದರೆ ಚಂದ್ರನೂ ಸುಂದರಾಂಗಿಯ್ಕೂ ಕಾಲಿಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯೂ ಕಾಮಿನಿಯ, ಮಂಗಳ ಕರಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾರರು. ಮಾನ, ಭಾಷ್ಕ ಅತ್ತೆ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುತ್ತ, ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸುರತಾ ಮೃತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸದಾಚಾರದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಸಕಲ . ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಮಂಗೆಳಕರಗಳಾಗುವುವು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹಾನಿನಂತೆಯೂ, ಹೋರಿ ಯಂತೆಯೂ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೊರೆದೆದ್ದು ಗದರಿ, ಇಗರ್ಜಿಸಿ ಮನೆಗಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೈ ನೀಡಿಸುವ ಹೆಂಗಸು, ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೂ ಬಂಧುಜನಗಳಿಗ್ಳೂ ಮರ 



೪೦ ಐದನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಣವೇ ಉತ್ತಮವೆನ್ನುನಂತೆ. ಮಾಡಲಾರಳೇ ? ಕಾಲುಗಳೂ ನಾಲಗೆಯೂ 

ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗೆ ಸಮವಾದ ಕಾಲು 

ಬೆರಳುಗಳು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ವಾಗದಿರುವ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಮುತ್ತೈಜಿತನವು 'ಉಳಿಯಲಾ 
ರದು. ಅಂತಪ್ಪವಳು ವಿಧನೆಯಾದಬಳಿಕ ಸದಾಚಾರದಿಂಜೊಡಗೊಡಿ, ಆಲಸ್ಯ 

ವಸ್ಥ್ನು ತೊರೆದು ಸತ್ಕಾರ್ಯಪರಳಾಗಿ ದೇಹನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಕ್ಕಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತಿಲೋ 

ಕನನ್ನು ಹೊಂದುವಳು. ಚಿತ್ನಜಾಂಚಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮತ್ತರಾದ ದುರು 
ಳರೊಡನಾಡುವುದ ಕ್ಕಿಳಸ್ಕಿ, ಅಧರ್ವಪರಳಾಗಿ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆ 

ಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಪೊರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ ಹಾವಿನಂತೆ 'ಕೂರಳಾಗಿರುವ ಹೆಂಗೆಸಿನ 
ಗೆತಿಯು ದುರ್ಗತಿ:ಜಾಗುವುದು. ಅಂಥವಳ ಸಂಗದಲ್ಲಿದ್ದವನೂ, ಅವಳನ್ನು 

ಮದುವೆಯಾದ ಗೆಂಡನೂ, ಆ ಹೆಂಗಸೂ, ಮೂನರೂ ಪತಿತರಾಗಿ ದುರ್ಗೆತಿಗಿಳಿ 

ಯುವರು. ಆದಕಾರಣ ಎಂತಹ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು 

ಸೇರಬಾರದು ಒಂದುವೇಳೆ ಸೇರಿದರೆ ಸದ್ಗತಿಯುಂಟಾಗುವುದೆ ₹ ಎಂದಿಗೂ ಆಗ 

ಲಾರದು ? ವಿಷಭೋಜನದಂತೆ ಆಂಥನರನ್ನು ಕಣ್ಣೆ ತ್ಮಿಯೂ ನೋಡಬಾರದು. 

ಮನೆಗೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ನೆರೆಹೊರೆಗೆಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವಳು, ಹುಟ್ಟದಮನೆಯ 

ಲ್ಲಿರುವನಳೂ, ಅಡಿಗೆಡಿಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುದ್ದಿಸುನವಳೂ, ಏಿ ಪತಿಯಿಂದ 

ಹಾಡುನವಳೂ, ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಗಹಗಹಿಸಿ ಸಗುವನಳ್ಕ, ಚಾಗಿಲಲ್ಲಿನಿಂತು 

ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರನ್ನು ನೋಡುವನಳೂ, ಜನ ಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡು 

ವವಳ್ಕೂ ದೇಶದೇಶದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆತಂದು ಹೇಳುವವಳೂ, ಚಿಕ್ಕವ 

ಕೊಡನೆಯೂ ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆಯೂ ಆಟವಾಡುವವಳೂ, ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ 

ಯನ್ನು ಮಾರಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವವಳೂ, ಶಿಕ್ಷೆರಕ್ಷೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವಳೇ ? 

ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಲಾರಳು. ಆದಕಾರಣದಿಂದ ಪಂಡಿಶರಾದವರು, ತಂತಮ್ಮ ತರು 

ಣಿಯರು ನರ್ಶಕಿ ನಾಪಿತೆ, ಎಲೆಗಾತಿ, ಕುಂಟಣಿ, ದಾದಿ ಸೋಲಿಗರವಳು, ಕೊರ 

ಮಿತಿ, ಗಂಡಬಿಟ್ಟವಳು, ಹೂವಾಡಿಗಿತ್ತಿ, ಸಕಳೇಶ, ಮುಟ್ಟಾದ ಹೆಂಗೆಸು, ಪರಿ 

ಚಾರಕಳು ಮೊದಲಾದನರೊಡನೆ ಸ್ನೇಹಮಾಡಿದರೆ ದುರಾಜಾರವನ್ನು ಕಲಿಯು 

ವರೆಂಬ ಸಿದ್ಧನೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು, ಮಾನಿನಿಯರ ಮಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಬರದಂತೆ ಅವ 

ರನ್ನು ಸಾಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಮದನಬಾಣದಿಂದ ನೆಇಂಡು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುರು 

ಷನೊಡಲೆಳಸ್ಕಿ, ಹಲುಬಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತ ತನಗನುಕೂಲಳಾದ ದಾದಿಯನ್ನು 

ಕರೆದು, ಅವಳಿಗಿಸ್ಟವಾದುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಡಂಬಡಿಸಿ, ಸಮಯಸಂದರ್ಭಗಳ 

ನ್ಶರಿತ್ಕು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು. ಕಾಣದಂತೆ ಗಂಡಸಿಗೆ ವೋಸಮಾಡಿ, ಮನೆಯ 

ಜನಗಳನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳ; ಕಾಮಕೇಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದು, ಮರಳಿ ಮಹಾಪತಿ 

ಪ್ರತೆಯಾದ ಗೆರತಿಯರಂತಿರುನನರೇ ಜಾರೆಯರೆನಿಸುವರು, ಆಂಥನರ: ಹ 



(6) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೪೧ 

ವನ್ಮು ನೋಡಬಹುದೆ ! ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಹಿಸಿದ ಪುರುಷನನ್ನು ಕಂಡು, 
ಕಡೆಗಣ್ಣಿನ ನೋಟದಿಂದ ತನ್ನಿಂಗಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಜೋಲಾಡುವ ತುರುಬನ್ನು 
ಸರಿಮಾಡುವ ನೆವದಿಂದ ಕೈಗಳನೆತ್ತಿ ಜಾರಿದಸೆರಗೆನ್ನು ಹಿರೆಮಾಡಿ ಹೊದೆಯುತ್ತ 
ಮೊಲೆಗಳ ಜೆಲುನನ್ನು ತೋರಿ, ಹುಸಿಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವವಳಂತೆ 
ನಬಸುತ್ತ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ನಡೆದು, ತನ್ನ ಬೆಡಗಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯನರನ್ನ್ಯೂ 
ಮರುಳುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಂಗೆಸರೇ ಜಾರೆಯರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ತನ್ಮೈೈಶ್ವ 
ರ್ಯವನ್ಮು ತಾನು ಅನುಭವಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವಳಾಗಿ, ಸದಾ ಚಂಚಲೆ 

ಯಾಗಿ ಹುರುಡಿನಿಂದ ಹುಡುಗಾಟವನ್ನು ಆಡುವನಳಾಗ್ಯಿ, ಮೊಂಡುತನದಿಂದ, 
ಹಠವಾದಿಯಾಗಿ, ನೀಚಳಾಗ್ಕಿ, ಕೋಹಿಷ್ಕೆಯೆನಿಸ್ಕಿ ಕುಹಕಿಯಾಗಿ, ನೀಚಕುಲ 
ದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದವಳಾಗಿ, ಎಂಥ ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದನ 
ಳಾಗಿ, ಕುಲನಾಶಿನಿಯೆಂದೆನಿಸ್ಕಿ ಕಪಟಿಸ್ವಭಾವದನಳಾಗಿ, ಗಂಟುವ್ಯಾಜ್ಯಗೆ 
ಳನ್ನು ಹೂಡುವವಳಾಗಿಿ, ಜಗಳಗೆಂಟಯಾಗಿ, ಬಹು ದುಷ್ಟಳಾಗಿ, ವೈರಸ್ಯೆ 
ಯಾಗಿ, ಸರಾನುಕೂಲೆಯಾಗಿಿ, ಪಾದರಿಯಾಗಿ, ನಿಷಮಗತಿಯವಳಾಗಿ, ವಿಷ . 

' ಲಾಂತಃಕರಣೆಯಾಗಿ, ವಿಷದಂತೆ ಕೂ)ರಳಾಗಿ ವಿಪರೀತನರ್ತನೆಯುಳ್ಳ ವಳಾಗಿ, 
ಸದಾ ಸಂಕಟಪಡುವಳಾಗಿ, ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಳಾಗಿ, ತಾಮಸಿಯಾಗಿ, 
ಬಹು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಬೆಗೆಡುಗೊಂಡವಳಾಗಿ, ಇರುವ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಸಹ - 
ವಾದ ಗುಣಧರ್ವಉಳ್ಳ ವಳೆಂದು ನಂಬಿ ಯಾಜಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿಸಿದರೆ ಕೇಡಿಗ 
ಬೀಡಾಗದಿರುವುದೆ ? 

| ಕೇಳೈ ಧರ್ವರಾಯನೇ | ಬಹುಮಾತುಗಳಿಂದ ಫಲವೇನು ? ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಬರೆದ ಹೆಣ್ಣುುಬೊಂಬೆಯನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ನಿನ್ನುವಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹೆಂಗೆಸರ 

_ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡನರುಂಟಿ ? ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ | ಹೆಣ್ಣುಗಿ ಹುಟ್ಟದನಳಿಗೆ 
ವ್ರತ್ಕ ಕಥೆ, ದಾನ್ಕ ಧರ್ವು, ತಪಸ್ಸು, ಧರ್ವನಿಷ್ಠೆ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ನೊದಲಾದು 
ಪ್ರಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನುದಿನವೂ ಆದರದಿಂದ ಪತಿಸೇವೆಯನ್ನು ಹತ 
ಕರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪತಿನೃತದಿಂದಲೆ ಇಹಸರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಗತಿಯುಂಟಾ 
ಗುನದು. ಅಯ್ಯಾ ಧರ್ವಸಂದನಾ ! ಸಾರಭೂತವಾದ ಈ ಧರ್ವರಹಸ್ಯವನ್ಸೃ 
ಕೇಳು. ರಾಜನಾದವನು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಲೀಲಾಲೋಲನಾಗಿ ತನ್ನಬಳೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಜೂಜುಗಾರರು, ನಾಸ್ತಿ ಕರ್ಕ, ಚಾಡಿಕೋರರು, ಕರುಬತ್ಕ, ನೀಚರು 
ಮೊದಲಾದನರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನೆನ್ಹುದಿಗೆ ಭಂಗವುಂಟಾಗುವದ 
ಲ್ಲದೆ ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಗತಿಯೂ ನಾಶವಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಆಚಾರಧರ ವನ್ನು ತೊರೆದು ನಡೆಯುವ ಬಾ ಬಹ್ಮಣನ್ಕು ಭಗವಸ್ಮಿಯಮವನ್ನು ಮಾಬ್ ನಾದುದರಿಂದ ಆತನಿಗಿಂತಲೂ ಬಾಹ್ಯರಾದನರುಂಜಿ ? ಭಗವದ್ಗಾ $ನನಿಲ್ಲದವ 



೪೨ ಐದನೆಯ ಸಂಧಿ; 

ನಿಗೆ ಮೂರುಲೋಕಗಳೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸದ್ಗತಿಯುಂಬಾಗುವುದೇ 1 ಎಂದಿಗೂ 
ಆಗಲಾರದು. ಇನ್ನು ಭಾಗ್ಯಜೀವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇನಿಯು ನೆಲೆಸಿರುವ 
ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟೋಡುನ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ವಿವರಿಸು 
ವೆನು ಕೇಳು. 

ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿ, ಕೌಚಾಚಾರಪರನಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಿನತ್ಸಲನಾಗಿ, ತನ್ನಂತೆ 

ಸಕಲವನ್ನೂ ನೋಡುವ ಪುರುಷನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ತನ್ನ ಗೆಂಡನೇ ಸಕಲ 

ದೇವತಾಸ್ತ್ರರೂಪನೆಂದರಿತು, ಸುಚರಿತ್ರಳಾಗಿ, ಸದಾ ಹಿತಕರವಾಗಿ ಪತಿಸೇವೆ 

ಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹದಿಬದೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಅಂತಪ್ಪ ಪತಿವ್ರತೆ 
ಯರ ಮುಖಕಮಲ, ಪಾದಪದ್ವೃ ಅಂಗುಳಿಗಳೆಂಬ ಮದನಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೀಡಿ 

ತನಾಗದ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನ ಗೃಹದಲ್ಲಿಯೂ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಮಿಯು ಸುಖದಿಂದ ನೆಲೆ 

ಯಾಗಿರುವಳು, ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಧಾನ್ಯವೇ ಉತ್ತಮವಾದು 

ದೆಂದು ಸಂಗೈೆಸಿ, ಹಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅನ್ನವು ಅಗ್ಲವಾದುದೆಂದು ವೆಚ್ಚಮಾಡು 

ವವನಾಗಿ, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆದರಿಸುತ್ತ, ತನ್ನು . 

ತಾಯಿತಂದೆ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನ್ನಿಸುವ ಯಾನ ಪುರುಷನಿರು 1 

ನನೋ ಅಂಥನನೇ ಸದಾಚಾರಸಂಪನ್ಮನು ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಮಿಯು ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಳು. ಮೇಲ್ಮುಡಿಯವನಾಗಿ, ಮಾಡಿದ 

ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಠರೆಯದನನಾಗಿ ದಾನಿಯೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದು, ಪರಸ್ತ್ರೀ 

ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಮಾನವಂತನಾಗಿ, ಸಾಕ್ಷಿವಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗೆದೈೆ, ತೀರ್ಥ 

ಸಂಗಿಯಾಗಿ, ತನಗೆಳವಟ್ಟ ಸತ್ಯರ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡದವನಾಗಿ, ಆಡಿದಮಾತನ್ನು 

'ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸುನವನಾಗಿ, ಗೋಬಾ)ಹ್ಹಣ ರಶ್ಷಣಪರನಾಗಿ, ನಾನಾಧರ್ವಗಳನ್ನು 

ಮಾಡುವವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಮೂರ್ತಿಗೊಂಡಿರುವಳಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ 

ಲಿಯೂ ಹೋಗಲೊಲ್ಲಳು. ಹೊಸಲು, ಒರಳು, ಒನಕೆಗೆಳಮೇಲೆ ಕುಳಿತು 

ಕೊಳ್ಳು ವವನು, ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದಲೂ , ತಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳು ವವನು, 
ಬಹಳವಾಗಿ ಜೂಜಾಡುನವನು, ಮಿತಿಮಾರಿ ಊಟಮಾಡುವವನು, ನಿಂತು 

ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನು, ಉದಯಾಸ್ಕಮಯ ಕಾಲಗೆಳಕ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಮಾಡುತ್ತಿರು 

ವವನು ಪರರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ, ತನ್ನನ್ನುತಾನೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳು ವವನು, ಸಮಯ 

ವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪರರದ್ರವ್ಯವನ್ನ್ಯು ಅಪಹರಿಸುವನನು, ನಿರುದ್ಯೋ 

ಗಿಯಾಗಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುವವನು, ಇನರೆಲ್ಲರೂ ತಂತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷಿ 4ಯು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬಣ್ಣದ ಹಸೆಯಮೇಲೆ ಭಾಗ್ಯಹೀಸಳಾದ 

ದರಿದ,ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕುಳ್ಳಿ ರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಜಡ 

ಮೂರ್ಯ, ಕೋಮಪಿಸ್ಯ, ಶಠ್ಕ ತಾಮಸ್ಕಿ “ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ, ಚಾಡಿಕಾರ, ಕೃತಘ್ನ 



ಮತ 

' ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ಭತ್ತ 

ಕರುಬ, ಬ್ಹಯ್ಬಡುಕ, ಕುಚೇಷ್ಟೆಗಾರ, ಕಾಮುಕಿ, ಪ್ರಾಣಖಂಸಕ, 

` ಡಾಂಭಿಕ, ಪಾಷಂಡ, ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ, ಖೂಳ್ಕೆ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವನು, ಕುಹಕಿ 

ಕುತ್ಸಿತ, ದುರಾಚಾರಿ, ವಿಶ್ವಾಸಘಾತಕ, ಪಾವಿಸ್ಕ ಎಂಬ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನೂ 

ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಬಿಟ್ಟೋಡುವಳು. 

ಹೀಗೆ ಸಕಲ ಧರ್ವಸೂಕ್ಷ್ಮಗೆಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ, ಯಜ್ಞ್ವಾರಂಭಕಾಲವು 
ಹತ್ತಿರನಾದುದರಿಂದ ಹಮಾಲಯದಲಿನ ಧನವನ್ನು ತರಿಸು ಎಂದು ವೇದವ್ಯಾ 

ಸಮುನಿಯು ಹೇಳಲು, ಧರ್ವರಾಯನು ಸರ್ವಸನ್ನಾಹದಿಂದ ಚತುರಂಗಸೇನೆ 
ಯೊಡಗೊಂಡು ಅರ್ಜುನಾದಿ ಸಹಜಾತರೊಡನೆ ನೇದವ್ಯಾಸನು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಗ 

ದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ಕು ಬಹುಮಂದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಮಣರಿಂದೊಡಗೊಡಿ ಮರುತ್ತರಾಯನ 
ಯಾಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಹಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಧೂಪ, ದೀಪ, 

ನೈವೇದ್ಯ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪಾ ಕ್ಷತೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರನತ್ನಾಗಿ ನಿಧಿಪಾಲಕ 
. ನಾದ ಕುಬೇರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಅಷ್ಟದಿಉ್ಬಾಲರನ್ಮರ್ಚಿಸಿ, ಅರನತ್ತುನಾಲ್ಕುಬ 
ಗೆಯ ಯೋಗಿಣಿಯರಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿನ ಧನಕನಕಗಳನ್ನು 

ಹಸ್ತಿರಥ ತುರುಗೋಷ್ಟ ೨ ಸದಾತಿಗಳವೇಲೆ. ಹೇರಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ 

ವೇದವ್ಯಾಸನೊಡನೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಯನ್ಕು ಮುಂದಿನ 
ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ತಕ್ಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿ 
ಸುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ದೇವಪುರ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕರಿತರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು 
ಹಸ್ತಿ ನಾಪುರದಿಂದ ದ್ಹಾರಕಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂಬಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸದ : 

ರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ವ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀ 
- ನಿಲಯ ಕವಿ ನಾಗೆಶರ್ಮ ಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 

. ಐದನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ, ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಶ್ರೀ. ಟೆ 

. ದಾಾಕಾಶಫಾಧದತ್ತ 
ಆರನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಭೀಮಸೇನನು ದ್ವಾರಕಾನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದುದು. 
ಮುಯ್ಯಿ ೨ಬಜಾಾ 

| ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಇನ್ನು ಮುಂದಿನಳಥೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸು! 1ಓಳಿಕ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು ಭೀಮನು, ಸಯಣಮಾಡಿ ಬಂದು ವಜಾ ಹತಿಯಿಂದ ಜೆದರಿಜೆದರಿದ ಪರ್ವತಗಳ ಭಯಕ್ಕೆ ಔಸಧಿಯಾಗ್ಕಿ, ಅತುಲಕ ಳ್ಳ್ಯೋಲಮಾಲೆಗೆ ನಿರವಧಿಯೆನಿಸಿ, ನಾನಾ ಜಲಜಂತುಗಳಿಗೆ ಅವಾಸಸ್ನಾ ನಮಾಗಿ, 



೪೪ ಆರನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಅಗಳ್ಕೆಯಂತೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು, ಅಪರಿಮಿತ ಗುಣಸಂಭೂತ 
ವಾದ . ಅಮೃತಕ್ಕೆ ತನರ್ಮನೆಯೆಸಿಸ್ಕಿ, ಬಹುವಿಧ ರತ್ನ ರಾಶಿಗೆಳಿಗಾಕರವಾಗಿ 
ಉದ್ಭೋಸಿಸುಕ್ಕಿರುವ ಸಮುದ)ವನ್ನು ಕಂಡನು. ಅಂತಪ್ಪ ಸಮುದ್ರವು 
ಘುಳಘುಳನೆ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವ ಸುಳಿಗಳಿಂದಲೂ, ಸೆಳವಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ಏಳುತ್ತಿ 
ರುವ ನೊರೆಯ ತೆರೆಗೆಳಿಂದಲೂ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ತುಂತುರ್ವನಿಗೆ 
ಳಿಂದಲೂ, ನಾನಾವಿಧವಾದ ಜಲಜಂತುಗೆಳೆ ಗಂಭೀರಧ್ವನಿಯಿಂದಲೂ ರತ್ನ್ನರಾ 
ಶಿಗೆಳೆ ಕಾಂತಿಯಿಂದಲೂ, ದಿಕ್ಕುದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದು ಸೇರುವ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂ 
ದಲೂ ಮೊಸಳೆ ವೊದಲಾದ ಕ್ರೊರಜಂತುಗಳ ಸಂಘದಿಂದಲೂ, ಅಳತೆಗಾ 

ಣದ ಆಳೆದಿಂದಲೂ, ಹೀಗೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗದ ಪೆಂಪಿನಿಂದಿರುವ ತಡಿಕುಡಿ 

ಗಳಿಂದಲೂ ಮನೋಹರವಾಗಿದ್ದ ಸಮುದ್ರವು, ಅಗೆಸ್ತ್ಯಮುನಿಯುು ಅಬ್ಬ 
ದಿಂದ ಆರ್ಭಹಸುತ್ತ ಅಂಗೈ ಆಪೋಶನವಾಗಿ ಮಾಡಿದುದನ್ನೂ, ಪರಶುರಾ 

ಮನು ಕೋಪದಿಂದ ಕೊರಗಿಸಿದುದನ್ನೂ, ದಾಶರಥಿಯ ದಾರುಣವಾದ, ಬಾಣ 

ಹತಿಗ ಬಬ್ಬೆಗೊಟ್ಟುದನ್ನ್ಯೂ ಪೃತಿದಿನವೂ ತನ್ನನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿ 
ರುವ ಬಡಬಾನಲನ ಕೋಟಲೆಯನ್ನೂ, ಅತ್ಯಂತವಾದ ಜಡಭಾವವು ತನಗೆ ' 

ಬಂದದ್ದನ್ನೂ, ಭಂಗೆರೂಸವು ಹೋಗಿಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ, ನೆನೆದುಕೊಂಡು 

ನಿಟ್ಟುಸುರಿನಿಂದ ಬಿಸುಸುಯ್ಜು ವೀರನಾದ ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತೆ 

ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಆಯ್ಯೋ | ಇಂದ್ರನ ಅಷ್ಟೈೈಶ್ವರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಕರವಾದ 

ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರುವೆನ್ನ, ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ 
ಕಡೆಯನರಿಗೆ ಆತನೆಂದಿಗೊ ಕೇಡುಮಾಡಲಾರನು. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸುಖವಾಗಿ 

ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ ! ಎಂದು ಹೆಳಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ 

ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊರಡಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಕೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾದ 

ತೆರೆಗಳು ಆ ಪಾರಾವಾರದಲ್ಲಿ ಮೇರೆದಪ್ಪಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. 

ಇಂತಿಹ ಸಮುದ್ರವು ಶಿನನಂತೆ ಗೆಂಗಾಹಿಮ ಕರಾವಹಮಾಗಿ ಮಾಧವ 

ನಂತೆ ಗೋತ್ರ ಕಪಾಲಕಮೆನಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ ಸಮಸ ಭುವನಾಶ್ರಯವಾಗಿ 

ಖ್ಯಾತಿನೆತ್ತು, ಇಂದ್ರನಂತೆ ಅನಿಮಿಷಸಮೂಹಕ್ಕೊಡೆಯನಾಗಿ, ದಿಸನಾಥನಾದ 

ಸೂರ್ಯನಹಾಗೆ ಅನಂತರತ್ಕಶೋಭಿಯಣಾಗಿ, ರಾಜಸಮೂಹದಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ 

ವಾದ ವಾಹಿನೀಸಂಗತಮೆನಿಸ್ಕಿ, .ಉಪವನದಂತೆ ವಿದ್ರುಮಲತಾಶೋಭಿಯಾಗಿ 

ಕಣ್ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಏ(ಗೆ ರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರದ ಸೊಬಗನ್ನು 

ನೋಡುತ್ತ ಭೀಮನು ದ್ವಾರಕಾಪಟ್ಟಣದ ಊರಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು, ಆನ್ಕೆ 

ಕುದುರ್ಕೆ, ರಥ, ಛತ್ರ, ಚಾಮರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುನ 

ಸ್ಲರದ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಗೋಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತ ಪುರಪ್ರವೇಶನಾಡಿ ಉಜಿಸುತ್ತಿ 
ಳಿ 
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ರುವ ರಾಜಮಾರ್ಗೆದ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲಮುಟ್ಟುವ ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗೆಳೆಂತೆ 

ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳಮೇಲೆ, ಬಿಳ್ವುಗಿಲಿನ ನಡುವೆ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತಿ 

ರುವ ಮಿಂಚುಗಳಹಾಗಿರುವ, ಕರುವಾಡದನೆಲೆನನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿರುವ 
ಎಳೆವೆಣ್ಣಳ ಕಟಾಶ್ರ ಮರೀಚಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹರ್ಷಿತನಾದನು. . ಆ ಕರುವಾ 

ಡದ ಚಂದ್ರಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತವಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ದೇಹಶ್ರಮವನ್ನು ನೀಗಿಕೊ 
ಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪದ್ವ್ರಗೆಂಧಿಯರ ಬಲ್ಯೊಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಜ್ಜದಂತಿರುವ ಚಂದನಗಂಧದ 

` ಸೊಗೆಸನ್ಕೂ ಹೂಮುಡಿದ ಜಡೆಮುಡಿಯ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ 

ತಂದೊಡ್ಡುವ ಮಂದಮಾರುತನು ಚಾಡಿಕಾರನಂತ್ಕೆ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾ 

ಡುತ್ತಿದ್ದನು. ದುರ್ಗಮವೆಸಿಸ್ಕಿ ಜಡಾತ್ರಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಕ್ರೂರಜಂತು 
ಗೆಳ ಸಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮುತ್ತು ಹನಳಗಳ್ಳು ಈ ಪುರವನ್ನ್ಮು ಸೇರಿದವೋ |! 
ಎಂಬಂತೆ. ರತ್ನಪಡೀವ್ಯಾಪಾರಿಗೆಳೆ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಕುಜೀ 
ರನು ತನ್ನ ಭಂಡಾರದ ನವನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ 
ಲೆಂದು ಬಿಚ್ಚಿರಿಸಿದನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಳ ಅಂಗೆಡಿಗಳು ರಾರಾಜಿ 

ಸುತ್ತಿದ್ದ ಪು. 

ಈ ದ್ವಾರಕಿಯು ಶ್ರೀಕಾಂತನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮೀಪತಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರು 
ವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಿಸ್ಹಲಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವದಾಶ್ಚರ್ಯವೇ ? . ಭೂಜೀವಿಯು ತನ್ನ 
ಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು ಜಾಲಗಳನ್ನು ತನ್ಮೊಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ತಂದೀಯಳೇ ಹೇಳು 
ಎನ್ನುವಂತೆ ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ನವೀನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಗೆಡಿಗೆಳ 
ಸಾಲು ವಿರಾಜಿಸಿತು. ಇಂತೆಸೆನ ದ್ವಾರಕೆಯನಣಿಗ್ಯಾಜಕೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿದಾ 
ಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಅಕಿಬಿರಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನ್ಯೂ ಸಮತಾ 

' ಚೀನವಾದ ದಂತರಾಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂದಕುಸುಮವನ್ಮೂ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಾವರೆ 
ಯನ್ನೂ ಕೋಮಲವಾದ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಿಸವನ್ನೂ, ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ 
ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪಗೆಯನ್ನ್ಯೂ ಎಸಳುಗೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಯ್ದಿಲೆಯನ್ನೂ, ಉಗುರು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇದಗೆಯನ್ನೂ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಮಾರುತ್ತ ಹೂವಾಡಿಗೆರಅಂಗ 
ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಾಲೆಗಾತಿಯರು ಮೋಹಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಬಾಣವು 
ಹೂವಾಯಿತ್ತು ಹೆದೆಯಾದಕೋ ಹಾರಾಡುನ ದುಂಬಿಗಳು, ಬಿಲ್ದಾದರೋ 
ಕಬ್ಬಿನಜಲ್ಲೈ, ಇವುಗಳಿಂದ ತನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗದು ಎಂದು 
ಯೋಚಿಸಿ ಮನ್ಮಥನು ಹೂನಡಿಗಿತ್ತಿಯರ ಹುಬ್ಬೈಂಬ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಳೆಂಬ 
ಹೆದೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟ, ಕಣ್ಣುಗಳೆಂಬ ಕೂರಂಬುಗೆಳನ್ನು ಹೂಡಿ, ಸಾಹಸದಿಂದ _ ವಿಟಕೆಂಬ ಮೃಗೆಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು. ಬಲ್ಕೊಲೆಗೆ 
ಳಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯ ಕೆಡವುತ್ತಿ ರುವನು; . ತಾವು ಮಾರುವ ಸರಿಮಳಯು 

ಲ್ 

ತೆ 1 



೪೬ ಆರನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಕೈೆವಾದ ಮಾಲೆಗೆಳಿಗೆ ತಂತಮ್ಮ ಸುಯ್ಯಲರ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ 
ಕೋಮಲವಾದ ತಮ್ಮ ಮೈವಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಹೂಮಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು' 
ಕೊಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಅನಯವಂಗೆಳ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಹೂಗಳಿಗಂದವನ್ನುಂ ಬು 
ಮಾಡುವ ಮನ್ಮಥನ ಬಾಣದಂತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಈತೆರದಂಗೆಡಿಬೀದಿಯ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಭೀಮ 
ಸೇನನು. ಮುಂದೆ. ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸೂಳೆಗೇರಿಗಾಗಿ 
ಸಡೆತಂದನು. ತೋರವಾದ ಬಲ್ಯೊಲೆಗಳಿಗ್ಯೊ ನೀಳವಾದ ನಯನಗೆ 
ಳಿಗೊ, ಸೊಗೆಸಾದ ಬಡನಡುವಿನ ಬೆಡಗಿಗೂ, ಇಂಬಾಗಿ ಸೆಳೆದಿರುವ ನುಣ್ಣೊ 
ಡಗಳ ಸೊಬಗಿಗೊ, ಸರಿಹೋಲುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಣದೆ ಬ ಹನು ಲೋಕ 
ವಿಖ್ಯಾತವಾದ ಬೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದುಸೇರೈೆ, ಒನ್ಬಿಡಿ, ಕರಭಂಗಳನ್ನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಸಾನ್ಯುವನ್ಭು ತೋರಿಸುತ್ತ, ಕೋಮಲವಾದ ಕೈಕಾಲುಗಳೆಂಬ ತಾನ 
ಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವನೆಂಬಂತೆ ರಾಜಿಸುವ ಸುಂದರಾಂಗಿಯರು ಆ ರಾಜನೀ 

ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಪ್ಪ ವಾರನಾರಿಯರ ಓಿಕೆನೋಟಕ್ಕೆ 
ಸೋತುಹೋಗಿ ಮಾರಿದ ಮೋಹದಿಂದ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಟನೊಬ್ಬನು, ಸಿಂಹ 

ದಂತೆ ಬಡವಾದ ನಡುವುಳ್ಳಿ ಇನಳೆ ಅವಯವದ ಬೆಡಗು ಊರ್ಫ್ವಸಿಯ ನಡು 
ವಿಗೆ ಸರಿಹೋಲುವುದೆ ? ಆಹಾ ! ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲುಲಿನ ಕೋಗಿಲೆಯ ನುಣ್ಣ 

ನಿಯು ಈ ಕಲಕಂಠಿಯ ಕೊರಲ್ಹನಿಗೆ ಸಮವಾಗುವುದೆ ? ಹೂಬಾಣದಂತೆ 

ರಂಜಿಸುವ ಇವಳೆ ಕುಡಿನೋಟವು, ರಂಭೆಯ ಸೋಗೆಗಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಪಾಸಟಿಯ 

ಪ್ಪುದೆ? ಹೇಳು ಎಂಬದಾಗಿ ತನ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಬಜಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. 
ಇನ್ನು ಪೂರಸ್ನೇಹನನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡು, ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಅಸ ಹ 

ರವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಮಾರುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡು, ಹೇಳಿದಕಾಲ ತೀರಿತು, . 
ವಾಸವನ್ನು ಬಿಡಿಸು, ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿರುವ ಮೋಹಪಾತವನ್ನು ಪರಿ 

ದುದೇ ಆದರೆ ಮೊದಲು ಬಂದವನನ್ನು ನೂಕು, ಸಾಕು ತಡಮಾಡಬೇಡನೆಂದು 

ಒಬ್ಬ ಮುದಿಕುಂಬಿಣಿಯು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಹೇಳುವಂತೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕು 

ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇಂತು ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಬಿನದದ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು 

ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾರಾಂಗೆನೆಯರಲ್ಲಿ ಚದುರಂಗವಸ್ಸಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಿಕನಾ 

ಯಕರು ಹೀಗೆ ಸರಸವಾಗಿ ಮರ್ಯನನ್ನೆತ್ತಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರ್ದ್ದರು ಹೇಗೆಂದರೆ:- 

ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಐಡಿಯಬೇಡ. ' ಮೊದಲು ಆಸೆಸಿಕ್ಕಿ ದುದನ್ಸು ನೋಡಿ 

ದೆಯಾ ? ಆಹಾ ! ನಿನ್ನ ಕೈಗುದುರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋದುದು, ನಿನ್ನ 

ತೇರು ಮುರಿದು ಮುಗ್ಗ್ಡಿಸಿತು, ನಿನ್ಮಾಖವೂ ಕಟ್ಟತು, ನಿನ್ನು ಚತುರಂಗವನ್ನು 

ನಾನೇ ಗೆದ್ದೆನೆಂದು-ವಿಟನು ನುಡಿದನು, ಜೋಡಿಗಕ್ನದ ಹಳದಿಯ ಕಾಯನ್ನು 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ, ಲ 
ಓಂಡಿ ಹಿಡಿಯದೆ ಹೋದರೆ, ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕರದಿನ ಜುಗವನ್ನು 

` ಹೊಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಗೆಯಾಗಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕೆಂಗಾಯಿಗಳನ್ನು ಏಳಿ 
'ಯದೆ ಹೋದರೆ, ಹಸುರುಬಣ್ಣದ ಹ್ಞಾಸಂಗಿಯೇ ! ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಫಲನೇನು 
ಎಂದು ತನ್ನ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಿಂಕದಿಂದೋರ್ವ ನಿಟನು ಪಗಡೆ 
ಯನ್ನಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಜಾರಪುರುಷನು ತನಗುಂಟಾದ ಅವಮಾನ 

' ವನ್ಸು ಕುರಿತು ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಮೃದುವಾದ ಮನಸ್ಸು ಏನುಕಾರಣ 
ಅವಳ ಕುಚದಂತೆ ಕಠಿಣವಾಯಿತು. ಇವಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮರ್ಯಾದೆಯು 
ಏಕೆ ಅನಳೆ ಮೆಲ್ಮಡೆಯಂತೆ ಮಂದವಾಯಿತು. ನನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅನುರಾಗವು 
ಇವಳ ಬದನಡುನಿನಂತೆ ಕ್ಷೀಣವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ? ಇವಳಾಡುವ ನಲ್ವ್ಯಾ 
ತುಗಳೇಕೆ ? ಇವಳ ಮುಂಗುರುಳಿನಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಂಕಾಗಿ ಹೋಯಿತು. 
ಓಹೋ ! ಇವಳು ಏನನ್ನೂ ಬಲ್ಲವಳಲ್ಲ ಇವಳ ತಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಸ್ಟಿ 
ರಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿ ದ್ಡನು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಭೀಮನು ಆತ್ಚ ರ್ಯು 

/ ಯುಕ್ತನಾಗಿ, ನಾನಾದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು 
ಕೇಳಿ, ಕಂತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಿನೋದಗೆಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಬಹುನಾನ ಪಡಯಜೇ 
ಕೆಂದು ನೆರೆದಿರುವ ಪಂಡಿತಮಂಡಲಿಯವರಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅರಮನೆಯ 
ಬಾಗಿಲಿಗೆಬಂದು ಸೇರಿದನು... ಆ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಟಗರನ್ನು 

 ಹೆಣಗಿಸುವ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು 
ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ವಿನೋದದಿಂದ ಜೂಜು, ಸಗಡೈೆ ನೆತ್ತ 

' ಮೊದಲಾದ ಆಟಗಳ್ಳಾಡುತ್ತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಪುತ್ರರ 
' ಮೈಗೆ ಅನುಲೇಸನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸರಿ 
-ಮಳದ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಆನೆಗಳು ಮೈಗೆರಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. *ಅದರ ಮುಂಭಾ 

'ಗೆದಲ್ಫಿ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರ ವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ 
ನೆಂದು ರತ್ನರಾಶಿಗಳ್ಳೆ ತಂದು ನಿಂತಿರುವುದೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ 
ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಮನು ರಥದಿಂದಿಳಿದು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 
ಉಕ್ಕಿಬರುವ ರೋಮಾಂಚನಯಾಕ್ತ ನಾಗಿ, ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಹೆತ್ತ ಚೆಲುವಿ 
ಕೆಯೂ, ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಕೈವಿಡಿದ ಐಶ್ಯರ್ಯವೂ, ಬ ಎಹ್ವಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು 
ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಉದಾರಭಾವವೂ, ನನಗೆ ಸಾಲದೆಂದು ದೊರೆತನವನ್ನು ಪಡೆ ದಂತೆ, ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿ ರುವ ಬಣ್ಣ ಸಲಾಗದ ಶ್ರೀಕೃ 
ಸ್ಥನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತ ಪಾರಿಜಾತ ಕುಸುಮ 
ಗಳಿಗೆರಗಿ ರ್ಭೀಂಕರಿಸುತ್ತ ಸಾಲುಗಟ್ಟರುವ ಮರಿದುಂಬಿಗಳ ಸಾಲುಗಳೇ ಕೋರಣಗಳಾಗ್ಮಿ ಹೇಳಲಾಗೆದ ಸೌಭಾಗ್ಯ್ಯದಿಂದೊಪ್ಪ ಏಕ್ಣೆರುವ ಸೊಬಗನ್ನು 

ಫಿ 



ಕ 

೪೮ ಆರನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು, ತನ್ಮೊಡನೆ ಬಂದ ಸೇವಕರನ್ನು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಸಿಸಿ, ಅರಮನೆ 
ಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಮಾಡಲು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ತಡೆಯದೆ ಅಂತರಾಂತರದಿಂದ 
ಆದಿಮೂರ್ತಿಗೆ ಬಿನ್ನಪಂಗೈಯಲೆಂದೋಡುತ್ತಿ ದ್ವರು. 

ಅಷ್ಟುಹೊತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರಮಣೀಯವಾದ ಸಾಲುದೀಪಗೆಳಿಂದ 
ಹೊಳೆದು ರತ್ತುರಾಜಿಗಳಿಂದ ಕಣ್ಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೋಜನಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು 
ಇಷ್ಟವಿತ್ರ ರೊಡನೆ ಕುಳಿತ್ಕ, ತಾಯಿಯರು ಭಂಗಾರದ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜು 
ಮಾಡಿದೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ಭವನ್ನು ಭುಜಿಸುತ್ತ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಚಮರವಿಕ್ಕುವ 
ಪಟ್ಟದರಸಿಯರ ಮೋಹವನ್ನು ಮನದಣಿಯೆ ಸವಿಯುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 
ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಹೆಂಚಿದ ಈ ನಿಶ್ಯತೃಪ್ತನು, 
ಸಮಸ್ತ ಉಯಾಗೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ಫಿಮುಖದಿಂದ ಹವಿರ್ಭಾಗೆವನ್ನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು 
ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವನಾಗಿರುವನು. ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರಾಜ 
ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ, ಮನ್ನಿಸಿ ಪೊರೆಯಬೇಕೆಂದವರನ್ನು 
ಮನ್ನಿಸುತ್ತ, ಮನುಷ್ಯಲೀಲೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕವೆನ್ಶುನಂತೆ, ಚಿನ್ನದ ಹರಿವಾಣ 

ದಲ್ಲೂ, ಭಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲೂ ಬಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ಫ, ತೊನೈ, ಹುಳ್ಳಿ, 

ಪಲ್ಯ, ಪಚ್ಚಡಿ, ಪಾಯಸ್ಕ ಭಕ್ರ್ಶ್ಯ, ಭೋಜ್ಯ, ಪರಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಸೀಕರಣೆ, 

ರಸಾಯನ, ಸಾರು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮೊಸರು, ಹಾಲು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು 

ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ತಂದಿಕ್ಕುವ ದೇವಕಿ ಯಶೋದೆಯರ ಕರುಣಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋ 
ಲಿಸಿ ಸನಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಆದರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿಯರ 

ಮೋಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಲಾಲಿಸುತ್ತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಸರಸವಾಡುತ್ತಿದ್ದ 

ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಕ್ರಿಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೈತರುವ ಭೀಮನನ್ನು ಕಂಡು ಭಾವಮೈದು : 

ನನು ಬಂದನೆಂದು ಎಚ್ಚೆರಿಕೆ ಹೇಳಲು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈರೇಂಧಿ)ಯು ಊಟದ 

ಸಮಯವಾದುದರಿಂದ ಹೋಗಕೂಡದೆಂದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಫಿಸಿದಳು. ಊಟಮಾ 

ಡುವ ಕಾಲವೆ ? ಯಾರಿಗೆ ಭೂತಗ್ರಸ್ಮವಾಯಿತು ? ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ 

ಇಲ್ಲವೆ? ಮಾತನಾಡದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ? ಸತ್ಯಭಾಮೆ ದೇವಕಿಯರು 

ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಲ್ಲವೆ ? ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರಣಪೇನು ? ಏನು 

ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಉಂಟಾಯಿತೆ ? ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆಬಿಳೆಗೆಳಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ? 

ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ಏಕೆ ಮದುವೆಯಾಗೆಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂಬದಾಗಿ ಭೀಮನು 

ಹಾಸ್ಯರೂಪದಿಂದ ಹಂಗಿಸುತ್ತ ಮಾತನಾಡಿದನು ಅದನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 

ಮೂರ್ತಿಯು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಬೇಗಬೇಗನೆ 
ಉಂಡ್ಕು ಬಿಕ್ರಿಂದು ತೇಗುತ್ತ, ನಸುನಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಮನು 

ತ 



(?) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ರ 

ಅಯ್ಯಾ ! ನಾನು ಬಂದನನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೊ ಬ್ರರಿಲ್ಲ. ನೀನು 

ಉಣ್ಣ ಬೇಕೆಂದು ಮುನಿದು ಕುಳಿತರೆ ಈ ಲೋಕನೆ ಒಂದು ತುತ್ತಿಗಾಗುವುದು, 

ಈ ನಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯಲೀಲೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಯಾರು ? ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು 

ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಗೊಬ್ಬರ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಂಚಿಸಿ 

ಒಳ್ಳೆಯ ಜಿಣ್ಣೆ ಗಲ್ಲೆಯ ಮೊಸರು, ಬೆಲ್ಲದಂತಿರುನ ಹಾಲುಗಳನ್ನು ಕನ್ಜು 
` ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ಮವು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ 

ನೋಡುವನೆ ? ದನವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ದೊರೆತ 

ನವಾದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಾನೆಯೆ ? ಸೋದರಮಾ 

ನನನ್ನು ಕೊಂದವನು. ನೆಂಟರನ್ನು ಆದರಿಸುತ್ತಾನೆಯೆ. ? ಹಾಲುಕ.: 

ಡಿಸಿದವಳ ಹರಣವನ್ನುು ಹೀರಿದವನು ಪುರುಷೋತ್ತ ರುನೆನಿಸುವನೆ |! ಅಯ್ಯೊ ! 

ನಾವು ಅರಿಯದೆ ಮೂಢರಾಜಿವು ! ದೇವತ್ವವನಸ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ 

ಹುಚ್ಚದವನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯುಂಟೆ ? ನಾನು ಈತನನ್ನು ನೋಡುವುದು ಯೋಗ್ಯ 

ವಲ್ಲೆಂದು ಕೋಬದಿಂದ ಓಂದಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಭೀಮನನ್ನು ಆಗತಾನೆ ಕಂಡನನ 
ಹಾಗೆ ಓಹೋ ವೃ ಕೋದರನು ಯಾವಾಗೆ ಬಂದನು ? ಆತನನ್ನು ತಡೆದವರು 

ಯಾರು ? ಏತರಿಂದ ಮುನಿಸುಕೊಂಡನು ? ಈಕಡೆಗೆ ಬರಹೇಳು ? ಬೇಗೆಕರೆ ! 

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಭೀಮನು ಸ್ವಾಮಾ ! 

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನುಗೆ ಬಹಳವಾದ ಸಲಿಗೆಯುಂಬಾದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿ 

ಸುವನರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅಯ್ಯಾ ! ನಾವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಾವಮೈದುನ 
ನೆಂಬ ಬಿಂಕದಿಂದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ತಡೆಸಿದೆವುು, ಇತ್ತಬಾ ! ಸಿಟ್ಟುಮಾಡಬೇಡ ! 
ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಷಡ)ಸಾನ್ಶ 

, ನನ್ಮು ಭಶ್ಶ್ಯಭೋಜ್ಯಗಳೊಡನೆ ತೃಪ್ಪಿಯುಂಬಾಗುವಂತಶೆ: ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ 
ಉಣಬಡಿಸ್ಕಿ, ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವಾದ ಗೆಂಧಪುಷ್ಪ ತಾಂಬಇಲಗಳನ್ನು 
ಕೊಟ್ಟು ಆದರಸ್ಕಿ, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕ್ಷೇಮಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ, ದೇವಪು 
ರದ ಲಕ್ಷ್ಮ್ವೀರಮಣನು, ಕುಂತೀಕುಮಾರಕನಾದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಸಂತೈಸು 

ಎ ತ್ತಿದ್ವನೆಂಬಗ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಮ 

ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರಿ ನಿಲಯ ಕನಿ ನಾಗಶರ್ಮ 
` ಪ್ರಣೀತಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆರನೆಯಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. 

-ಅರ್ಯಾಹಾಣಿದತ್ತ ಎ... 



ಶ್ಯ ಏಳನೆಯಕ್ಕಿ ಸಂಧಿ, 
ಧ್ವ ್ದೃ 

ಏಳನೆಯ ಸಂಧಿ.. 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರಿವಾರಸಣಹತ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಬಿಜಯಂಗೈದುದು. 

ನಾದಿ 
ಎಲ್ಫೆ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಕೇಳು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯ 

ಹೀಗೆ ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಸಂತೈಸಿದ ಬಳಿಕ ತನ್ಮ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಕೃತವರ್ಯ 
ನನ್ನು ಕರೆದು ಅಯ್ಯಾ ! ಹಸ್ಮಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಗೆರದ ಜನ 
ರೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಲಿ ! ಸೇನಾಪರಿವಾರಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಮಾಡ್ಕ, ಹೊರವಳೆಯ 
ದಲ್ಲಿ ಗುಡಾರವನ್ನು ಹೊಡೆಸು, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಡಂಗುರವನ್ನು ಹೊಯ್ಸು, ಶೀಘ್ರ 

ವಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡು ಎಂದು ಅಜ್ಜೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಬಳಿ* ಕೃತನ 
ರ್ಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಗರರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿಂತ ” ಬಲರಾಮ ವಸುದೇವರು 
ಹೊರತು ಉಳಿದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮ್ಮ ಗದ್ಕ ಸಾಂಬ, ಅನಿರುದ್ಧ, ಶಶಠ್ಕ ನಿಶಠ, 

ಅಕ್ರೂರ, ಸಾತ್ಯಕಿ ನೊದಲಾದ ಯಾದವರೂ, ದೇವಿಕಿಸಮೇತ ಸಕಲ ನಾರೀ 

ಸಮೂಹವೂ ಹೊರಟು ನಿಂತಿರಲು, ಜಯಬೇರಿಗಳು ಮೊಳಗಿದವು, ಸಕಲರೂ 

ತಂತನ್ಮು ಬಂಧು, ಮಿತ್ರ, ಪುತ್ರ, ಕಳೆತ್ರ, ಪ್ರರೋಹಿತಮಂಡಲಿಯೊಡನೆ ಹೊರ 

ಟರು. ಮನೋಹರವಾದಲಂಕಾರದೊಡನೆ ಯಶೋದೆ ಮತ್ತು ದೇವಕಿದೇವಿ 
ಯರ ಪಾಲಕಿಯು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲು, ತಂತಮ್ಮ ದಾದಿಯರಿಂದ ಸೇವ್ಯ 

ಮಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರ ಪಾಲಕಿಯು ಅಟ್ಜಹಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ನಡೆದು 

ಬರುತ್ತಿದ್ದಿತು.. 

ಹೀಗೆ ಸರ್ನಸನ್ಭಾಹದಿಂದ ಚತುರಂಗೆಸೇನೆಯೂ, ಬ್ರಾಹ್ವ್ಹಣ, ಸ್ಲತ್ರಿಯ, 

ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಚಾತಿಯ ಜನರೂ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೈ ಬಂಡ್ಕಿ 

ಭಾರ, ಹೇರುಗೆಳಮೇಲೆ ಧನಧಾನ್ಯಗಳೂ, ಆಕಾಶವನ್ನೂ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ 

ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಗೋಮಹಿಹಿ ರಥಾರಾಜಿಗಳೂ ನಡೆದುಬಂದವು. ಅವ 

ರಲ್ಲಿ ನಟ, ವಿಟ ಗಾಯಕ, ವಂದಿಮಾಗಧರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಜಿರೆದು ಪರಿಪರಿಯಾದ 

ಮೋಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ, ವ್ಯಂಗೈೆ ಸರಸೋಕ್ಕಿ, ಹುಸಿಲಜ್ಜೆ, ಬಿಂಕ ಮೊದ 

ಲಾದವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾರಾಂಗೆನೆಯರ ಸಮೂಹವೂ ಮೂರು 

ಲೋಕದವರನ್ನ್ಮೂ ಮರುಳುಮಾಹುವಂತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಓೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ 

ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಸೇನಾಜನರ ಸಂದಣಿಯೊಡನೆ ಹೊರಟು, ಬಲರಾಮ ವಸು 

ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿ ದ್ವಾರಕಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ 

ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಭೀಮನೊಡನೆ ಹೊರಟುಬರುತ್ತ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ 

ಒಂದಾನೊಂದು ಸರೋವರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಿಡಾರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ 

೨ ್ ಏ್ರ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹೆ. ಬತ್ತ 

ನಡೆದು ದಣಿದಿರುವ ದಂಡಿನನರನ್ನು ಸುದಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿ, 

ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸೀಮಣಿಯಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಆ ಸ್ಮಳದ ಸೊಬಗನ್ನು ತೋರಿಸಿ 

ನಿನೋದವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಸರಸಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಸದುತ್ತರ 

ವನ್ನು ಕೊಟ್ಕು ಭೀಮನೊಡನೆ ಸರಸವಾಡುತ್ತ ಆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ 

ಕಳೆದು ಮರುದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಚತುರಂಗಬಲ 

ಸಮೇತನಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಭೀಮನಿಗೆ ನೇಮಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಾನು ಏಕಾಂಗಿ 

ಯಾಗಿಹಸ್ಮಿ ನಾಪುರದ ದ್ವಾರದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿದನು, ಧರ್ಮರಾಯನು ಆ ವಾರ್ತೆ 

ಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಪುರಜನ ಪರಿವಾರದೊಡಗೊಡಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂದರ್ಶನ 
ಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆತಂದನು. 

ಆಗೆ ಹಸ್ಮಿನಾಪುರದ ಜನರು ಶಿ )(ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು, ವೇದ 
ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ಮುತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿ, ಎಲ್ಫೈ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ 
ಮೂರ್ತಿಯೇ ! ವೇದಾಗೆವು ಪ್ರರಾಣಗಳ ಮಾರ್ಗೆವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಚಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ 
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪರಮನೀಚರಿಗೊಕೂಡ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಕ್ಯ 
ರಣೆಯು ಮುಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗುವುದು. ಬ )ಹ್ವ್ರಚರ್ಯು, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, 
ಸನ್ಯಾಸಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾನ, ಧರ್ಮ, ಪರೋಪಕಾ 

- .ರಗಳಿಂದಲೂ, ಯಜ್ಞ, ಯಾಗೃ ಜಪ್ಕ ತಪ್ಕ ಸಮಾಧಿಗೆಳಿಂದಲೂ, ಉಂಟಾಗುವ 
ಪುಣ್ಯವು ನಿನ್ನ ಸ್ವರಣೆಯಿಂದಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಕೌವು ನಿನ್ನನ್ನು 
ಹೊಗಳಬಲ್ಲವೆ ? ಸ್ವಾಮಿಾ ! ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದರು. 

ಆಬಳಿಕ ಧರ್ಮರಾಯನು ಪರಿವಾರಯುಕ್ತನಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನಮಿಸಿ 
' ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಪಾದಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮುಖಸದ್ವವನ್ನಿಕ್ಕಿ. ನಮ 
ಸ್ಕಾರಮಾಡಲು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ವಪುತ್ರನನ್ನು ಮಣಿದೆತ್ತಿ ತಕ್ಕೆ: ಎಸಿ, ವೇಣು 
ವೀಣಾ, ಮೃದಂಗೈೆ ತಾಳ ಮೇಳಗಳ ವಿನೋಡವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಂದಿ ಮಾಗಧ ನಟ ವಿಟ ಗಾಯಕರೊಡನೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದನು. ಆ ಪುರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಶ್ರೀ ಕೃಸ್ಥದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡು ತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರರಂಧ್ರಿ ಯರು ತಂತನ್ನ್ಮು ಸೋರ್ಮುಡಿಗಳು ನಿರ್ವಲಾಂತಃಕರಣನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದದ ಮಕರಂದವನ್ನು ಸವಿಯುವ ಮರಿದುಂಬಿಗೆಳ ಬಳ ಗದಂತಿರಲು ನಲಿದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಧನ್ಯನಾದರು. 

ಬಳಿಕೆ ಅನಂತರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರಿ(ಹರಿಯು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ) ಮೊದ ತ ಲಾದಿಗಳಾಜಿ 
ಟ್ರ) ನೂದಲಾದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವಣಇಡಿ ನಕುಲಾದಿಗಳಾದ ವ್ರ ರಿಯನರನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಯೌವನಾಶ್ಚಾದಿಗೆಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ದೌಸದಿ ಮೊದ 



೫ ಏಳನೆಯ `ಸಂಧಿ, 

ಲಾದನರನ್ನು ಆಕ್ಕರೆಯಿ೦ದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅವರವರ ಕ್ಷೇಮಲಾಭಗೆಳನ್ನು ಕೇಳಿ, 
ಸುಖದಿಂಡೆ' ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆಗೆ ಧರ್ಮರಾಯನು ಶ್ರೀಕೃ 

ಸ್ಥೃನನ್ನು "ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಮಿಾ ! ತಮ್ಮ ಬಂಧುವರ್ಗೆದವರಾಗಿ,, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ 
ರಾದ ದೇನಕಿ ಯಶೋದೆಯರಿಗೆ ಸುಖವೇ? ಮನ್ಮಥ ಬಲರಾಮ, ಕೃತವರ್ಮ 
ಮೊದಲಾದ ಯದುವೀರರು ಪದುಳಿಗೆಕೆ ? ಭೀಮನು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಲಿ 

ಬಲ್ಲನೆ? ಪರಿವಾರದನರಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹೊರಟು ಬರಲು 
ಕಾರಣವೇನು ? ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅಯ್ಯಾ ಸಕಲ ಯಾದವರನ್ನು ಸಂಗೆಡ 

ಕರೆದುಕೊಂಡ: ಬರುತ್ತ ಮಧ್ಯ್ಯಮಾರ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಗೆಂಗಾತೀರದ ಸರಸ್ಮಟದಲ್ಲಿ ವಿನೋ 
ದವಾಗಿ ಸುದಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಬಿಡಾರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಬಂದೆನು. ಆದಕಾ 

೭ಣ ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯು ಆ ಸ್ಕಲದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡುಬರೋಣ? ಬಾ ! ಎಂದು 

ಕರೆದನು. ಧರ್ವರಾಯನು ಸಂಶೋಸದಿಂದ ನಲಿಯುತ್ತ . ಅರ್ಜುನನನ್ನು 
ಕರೆದು, ಅಯ್ಯಾ ! ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಧನ್ಯರಾದೆವು, ಪುರ 

ವನ್ಮು ಶೃಂಗಾರಮಾಡಿಸು, ಬಾಲೆಯರು. ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಣಗಳೆ 

ನ್ನೇರಿ, ಹೊರಡಲಿ ! ಮುಗೆಳವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿರಲಿ ! ಊರಸೊರಗೂ 

ಒಳೆಗೊ ಸಾರಯೆೋಗ್ಯವಾದ ಅಲಂಕಾರವು ಮೆರೆಯಲಿ ! ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಜಾತು 

ರ್ಯವನ್ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದನು. ಅಣ್ಣನಾಜ್ಞೆ 

ಯಂತೆ ಸಕಲ ಸ್ವಾಮಗ್ರಿಗೆಳೂ ಒದಗಿಬರಲು, ಅರ್ಜುನನು ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ 

ನಗೆರನನ್ನು ಸಿಂಗೆರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಧರ್ಮರಾಯನು ಯಜ್ಚಾಶ್ಚವನ್ನು 

ಮುಂದೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನೂ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃ 

ಸ್ಥೈನೂ, ಮುಂದೆ ಮಹಾಸೇನೆಯ, ಓಂದೆ ಪರಿವಾರದಜನರೂ ಬರುತ್ತಿರಲು 

ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮಫ್ಸಿಗೆಯ ಹೂವಿನ ರಾಶಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಳಿಯಮರ 

ಳುಳ್ಳೆ ದೇವಗಂಗೆಯ ತಡಿಗೆಬಂದು ಯಾದವ ಮುಖ್ಯರನ್ನೂ ದೇವಕಿ ಯಶೋ 

ದೆಯರನ್ನೂ ನಮಸ್ಕಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಶಲವಾರ್ಶೆಯನ್ನು 

ಕೇಳಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಬಳಿಕ ಯೌನನಾಶ್ಚನ ಧರ್ವಪತ್ತಿಯಾದ ಪ)ಭಾವತಿಯು 

ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತೆಯರನ್ನು ಕಂಡು 

ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಅನರ ಮೆಲ್ಲಡಿಗಳಿಗೆ ಮಣಿದೆದ್ದಳು. ನಂತರ ಭೀಮಸೇನನು 

ಮಹಾವಿನಯದಿಂದ ಮಣಿದು ನಮಸ್ಕರಿಸಲು, ಧರ್ಮರಾಯನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ 

ಅವನನ್ನು ಬಿಗಿಯಪ್ಪಿ ಮನ್ನಿಸಿದನು- 
ಇತ್ತ ದೌ)ನದಿಯು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅವ್ವಾ! ಹದಿನಾರು 

ಸಾವಿರ ರಾಣಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಲಿಸಲಾರದೆಹೋದ ಈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೀನು 

ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ್ನ ಬೆಡಗಿಗೆ ಇದು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಎಂದಳು. 



ಹಂ 

೫ 

ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ. ಕಥಾ: ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ೫ಕ್ಮಿ 

ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಅನ್ನಾ! ಐದುಜನ ಗೆಂಡಂದಿರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ 

ಅವರನ್ನು ಮರುಳುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಾ ಪತಿನ್ರತೆಯಾದ ಸಿನ್ಫಕ್ಸಿಕ್ಳನಾನು 

ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಯಶಡುತ್ಮೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅಮ್ಚ್ಯಾಕರುಣಾ 

ನಿಧಿಯಾದ ಈ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ್ನ ಮಾನ 

ವನ್ನು ೫ಾಯುತಿ ದ್ವವರು ಯಾರು? ಬಹುಮಂದಿ ಶೂರರಿದ್ದರೂ ಕೌರವನ 

' ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಯನನ್ನು ನೀಗಿದರೆ ? ಪಾರಿಜಾತದ 
ನೋಂಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೆಂದು ಗೆಂಡನನ್ನೈ ನಾರದನಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವನ 

ಳಾದ ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಇದಿರುಂಬೆ? ಈ ರುಕ್ಮಿಣಿಪತಿಯು ಅನಾಥರಿಗೆ ನಾಥ 

ನಲ್ಲನೆ? ಎಂದು ಸರಸವಾಡುತ್ತಿರುನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸ್ತ್ರೀಕದಂಬವೂ ಯಜ್ಚ್ವಾತ್ವ 

ವನ್ಸು ಕಂಡು. ಆಶ್ಚರ್ಯಯುಕ್ತರಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಅಸ್ಚರಕ್ಲಿಯೇ ಸಾಲ್ವನ ತಮ್ಮನಾದ ಅನುಸಾಲ್ವನೆಂಬ:ನು ಕೃಷ್ಣನಮೇಲಿದ್ದ 

ಹಗೆತನವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ಯೋಟಿ, ಮೋಸದಿಂದ ಆ ಕುದುರೆ 

ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗೃಧ)ವ್ಯೂಹದಂತೆ ನಿಪ್ಸಿಸಿರುವ ತನ್ನ ಸೇನೆಯ 
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ತಾನು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ 

ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂತೆಂದನು:--ನನ್ಮ್ಹುಣ್ಣ ನನ್ನು ಕೊಂದು, ಶೃಂಗಾರ 
ಮಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ನಮ್ಮ ಸೌಭರಿ ನಗೆರವನ್ನು ಸುಟ್ಟಿ ಈ ಗೊಲ್ಲರ ನಲ್ಲನನ್ನ್ಯು 

. ಹಿಡಿದು ಅವನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರಿಹೊಯ್ಯುವ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸುರಿದ, ಯಾದವ 
ಪಾಂಡವರ ಬಿಂಕವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಗೆಯ ಬಗೆಯನ್ನು ಸೀಕಿ ನಿಸ್ಸಾರವಾಗಿ 
ಮಾಡುವೆನು. ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಬದುಕುವರಾರು ? ಸೇನೆಯು ಯುದ್ಧ 
ಸನ್ನದ್ಯವಾಗಿರಲಿ! ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು... ಅದನ್ನು «ಳಿ ಆತನು : 
'ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಗೊಲ್ಲನು ಯುದ್ಧಮಾಹಬಬ್ಲ್ಬನೇ! ನಿನ್ನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ 
'ಅವನಿಗುಂಟಿ ? ನಾನೇ ಆತನನ್ನು ಜಯಿಸುವೆಸೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು, ಆನು 

` ಸಾಲ್ವನು ಅಯ್ಯಾ |! ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಕಾದಿ ಗೆಲುವ ವೀರನು ಯಾರಾದರೂ 
ಸರಿಯೇ ! ಆತನಿಗೆ ಹಂದೆ ಮಾಡಿದ ದೊೋಹೆವನ್ಮು, ಮುಂದೆ. ಮಾಡುವ 
ಅಸರಾಧವನ್ನ್ಕೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯೆಯ ಊರು, ಕೇರಿ, ಆನೆ, ಕುದುರೆ : 
ರಥ, ನದಾತಿಗಳನ್ನು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಶಸಥಮಾಡಿದನ್ನು 
ಆತನ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸುಧಾರನು ರಾಜನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉೇಳಿ ಸೇನಾ 
ಮಂಡಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾರಿಸಿದನು, ವೀರಭಟರೆಲ್ಲರೂ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಮೊಕೆದು ಗರ್ಜಿಸಿದರು ಭೇರಿ, ಪಟಹ, ಡಿಂಡಿಮಾದಿಗಳು ಮೊಳಗಿದವು, ಸಮುದ್ರದಂತೆ 
ಅಸಾರವಾದ ಸೇನಾಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಗೆಂಭೀರಧ್ವನಿಯು ಮೂಡಿತು. ಅದನ್ನು 
ಕೇಳಿ, ಕೃಷ್ಣನಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಸಮೂಹವು ಜೆದರಿ ಚೆಲ್ಲಾದರ್ಕು 



೫೪ ಏಳೆನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಮುನಿಗಳು ಮಹದ್ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು, ಧರ್ಮರಾಯನು ಇದೇನು ಕೌತುಕ 
ವೆಂದು ಕಳವಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಹರಿಯು ಶಿರವನಲ್ಲಾ ಡಿಸುತ್ತ 
ಆಹಾ! ಹೆದರಬೇಡಿ, ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಂದ ಸಾಲ್ವನ ತಮ್ಮನಾದ 
ಅನುಸಾಲ್ವನೆಂಬನವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದ ಕೋಪದಿಂದ ಬಲವಾದ 
ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟ ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ . ಬಂದಿರುವನು. ಈ 
ಖೂಳನಿಗೆ ಕೊಂಚವೂ ಭಯವಿಲ್ಲನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ 
ವೀರರಲ್ಲಿ ಇವನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುನರಿಗೆ ತಾಂಬೂ 
ಲವನ್ನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು 
ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಶೂರರೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. ಆಗೆ ಯದುನೀರನಾದ ಪ್ರದ್ಯು 
ಮೃನು ಶ್ರೀಕೃಸ್ಣನಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ! ಈ ಹಗೆಯನ್ನು ಕೊಂದು 
ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಂದೊಬ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾನು ವೃಷಳೀಪತಿಯಾದನನ ಪಾಪಕ್ಕೆ 
ಗುರಿಯಾಗುವೆನೆಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಹೊರಔನು 

ಬಳಿಕ ವೃಷಕೇತುವು ಯದುಕುಲತಿಲಕನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ 
ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿ ಸ್ವಾನಿಣ ! ಈ ಅನುಸಾಲ್ವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು 

ಶರಪಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿ ಸದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಘಾಶಕಿಯ 
ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವೆನೆಂದು ಶನಥಮಾಡಿಿ, ಸತ್ಕೃತನಾಗಿ ಹೊರಟನು. 
ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮಾನಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತಿಗಟ್ಟ, ಮಿಂಚಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗ _ 

ವಾಗಿ ಓಡುನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ, ರತ್ಮಕಾಂತಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ 

'ಬಿಂಬವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೇರನ್ನು ತರಿಸ್ಕಿ ಯುದ್ಧಸನ್ಮಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ 
ವಾಗಿರುವ ಘೋರವಾದ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಸಿಸ್ಕಿ, ಸಾರಥಿಯು ಹೆಸಾದವೆಂದು 

ಬಿನ್ನೈಸಲು ಮನ್ಮಥನು ತನ್ನ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಥವನ್ನೇರಿ 
ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಸಾಲ್ಪನು ಇವನಾರು? 
ಇವನ ರಥದಲ್ಲಿ ಮಾನಧ್ವಜವಿದೆ? ಮನ್ಶ್ವಥನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಹರಿಯಲ್ಲ! ಆಗಲಿ? 
ಇನನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಮುರಿಯುವನೆಂದು ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿರಲು ಮನ್ಮಥನು ತನ್ನು 

'ಪಂಚಚಾಣಗಳನ್ನು ಬಿರುಸಾಗಿ ಹೂಡಿ ಹೊಡೆದನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ 

ಅನುಸಾಲ್ವನು ಅಯ್ಯಾ |! ನಾವು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರು, ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ಲು, ಹೂವಿನ 

ಬಾಣ, ದುಂಬಿಯ ಹೆದೆ, ಐದೆಐದು ಬಾಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನು ಕೈಬೆಸುಗೆ 

ಯನ್ನು ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಆ ಬಾಣವು 
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಂಟಹೋಗಿ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸಲು, ಸಾರಥಿ ರಥ 

ವನ್ಸು ಶಿ ಎ ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದನು. ' ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯು ತನ್ಮ ಮಗೆ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹ. ` 
ನನ್ನು ನೋಡಿ ಹಗೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾರದ ಹೇಡಿ ಎಂದು ಜರಿದು ಕಾಲಿನ 
ತುದಿಯಿಂದೊದೆದನು. 

ಬಳಿಕ ಭೀಮನು ಅಯ್ಯಾ! ನಿನ್ನಮಗೆನು ಈ ರಕ್ಕಸರಿಗೆ ಸೋಲತಕ್ಕ 
ವನೇ? ಏತಕ್ಕೆ ಕೋಪಮಾಡುನೆ? ವೃಷಕೇತುವಿಗೆ ಬೆಂಬಲನನು ಕಳುಹಿಸು 
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹಾಗಾದರೆ ನೀನೇ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ 
ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಭೀಮನು ನಾಲ್ಕುದಿಕ್ಕುಗಳೂ ಬೆದರಿಜೆಂ ಡಾಗುವಂತೆ ಆರ್ಭಟಸುತ್ತ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ, ಅನುಸಾಲ್ವನ ಚತುರಂಗೆಸೇನೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿದನು. ಅದಸ್ಸು ನೋಡಿ ವೃ ಷಕೇತುವು ಸ್ವಾಮಾ!. 
ಹುಡುಗರು ಬಯಸಿದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೂ ನಡೆನುಡಿಗಳನ್ನೂ ಹಿರಿಯರು 
ಬಯಸುವರೆ ? ಈತನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಮಾಸಲಾಗಿರಲಿ 
ಎಂದು ನಾನು ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಹುದೆ ? ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅಯ್ಯಾ ! 
ಹಾಗಲ್ಲ, ತಂದೆಯು ಕೈಣಡಿದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದರೆ ಮಗನು ತಿನ್ನಲೊಲ್ಲನೆ ? 
ನಾನು ನಿನಗೆ ಠಣರಂಗದ ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆನು ಎಂದು 
ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ವೃಷಕೇತುವು ನಸುನಕ್ಕು ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಣವನ್ನು 
ಹೂಡಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ ಸೇನಾಜನರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೂರಿಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ದಿಕ್ಕುಗಳ್ಕೂ ಬಾಣಮಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹವು ಹರಿಯುವಂತೆ ಬಾಣಕೋಟಗಳ ಬಿರುಮು ಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು. ಆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನುಸಾಲ್ವನು ಈಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಯುದ್ಧಮಾಡುವನಾರು ? ವೃಷಭಧ್ಯಜವು ಕಂಗೊಳಿಸು ತ್ತಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಇವನು ಶಿವನಲ್ಲ ! ಕರ್ಣಪುತ್ರನಾಗಿರಬಹುದು ಇವನ ಪರಾ" 'ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆಗಲಿ | ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ 'ಕೂರಲಗುಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ಹೊಡೆದನ್ನು ಆ ಬಾಣಗಳು ವೃಷಕೇತುವಿನ ಎದ ಯನ್ನು ಉಚ್ಚಇಳಸಿ ಗೆಗೆನಕ್ಕೆ ಹಾರಿದವು. ಕರ್ಣಪುತೃನು ಎಚ್ಚರಗೆಟ್ಟು ಮಲ 'ಗಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಸಾರಥಿಯು ಭೀಮನ ಬಳಿಗೆ ರಥನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಮೈಗಾಯದ ಮೈಮರತವನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಮನು ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ಗದೆ ಯನ್ನು ತಿರುವಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದನು, ರಥವು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯಿತು, ಸತ್ತನು, ಕುದುಕಿಗಳು ಮಡಿದವು, ಅನುಸಾಲ್ವನು ಅಂತ)ಸ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರಿದನು. ಭೀಮನು ವೀರರನ್ನು ಕೂರಲಗಿನಿಂದ ಕಡಿದು, ಆನೆಗಳನ್ನು ಸೊಂಡಿಲಿ ಓಡಿದು ಬಾನೆಡಗೆ ಹಾರಿಸ್ಕಿ ಸದಾತಿಗಳನ್ನು ಪಾದಘಟ್ಟನೆಯಿಂದ ತುಳಿದು ರಥಗಳನ್ನು ತರಗೆಲೆಯಂತೆ ತಳ್ಳಿ, ಸಕಲರನ್ನೂ ಕೊಂದು, ವಿಕಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತನ್ಮ್ಕೊ ಡನೆ ಕಾದುವುದಕ್ಕಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿರಲು ಅನುಸಾಲ್ಪನು ಹೊಸ ರಥ 

| 

ಸಾರಥಿಯು 



ಕ 

೫೬ ನಿಳನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೊಮ್ಮಿದ ಕೌರ್ಯದಿಂದ ನೆನ್ಮುದಿಗೆಡುವಂತೆ ಭೀಮನನ್ನು 
ಹೊಡೆದು ನೋಯಿಸಿದನು. 

ಭೀಮನು ಯಮದಂಡದಂತೆ ಭಯಂಕರವಾದ ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ತಿರು 
ಗಿಸುತ್ತ ಅನುಸಾಲ್ವನ ಬಾಣಜಾಲವನ್ನುು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿರಲು, ಅನುಸಾಲ್ಪನು 
ಕಾಲರುದ್ರನಂತೆ ಉರಿದೆದ್ದು ಕೋಪದಿಂದೊಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದನು. 
ಆ ಬಾಣವು ಭೀಮನ ಹೃದಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಮಹಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿ 

ಮೂರ್ಛೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು, ಭೀಮನು ಶಕ್ಕಿಗುಂದಿ ಮೈಮರೆದನು. ಆಗೆ 

ಶ್ರೀಹರಿಯು ಆಹಾ |! ಈ ಖೂಳನು ಇವರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗುವವನಲ್ಲ |! ನಾನೇ 

ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಇದಿರಾಗಿ ಹೊರಟು ಇವು ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲ ಕಾರು 

ಮಿಂಚುಗಳು ಇದು ಚಕೃಧ್ವನಿಯಲ್ಲ ಮಹಾಪೃಳಯದ ಮರಿಗುಡುಗು, ಇದು 

ಶಾರ್ಜ್ಣಧನುನಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದ ಮಹೇಂದ) ಜಾಪ, ಇವುಗಳು ಕೂರ್ಗೆಣೆಗಳಲ್ಲ 

ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ಈತನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ ಭಾಲಮೇಘಫವೆಂಬಂತೆ ಆತ್ವರ್ಯವ 

ನ್ಮುಂಟುಮಾಡುತ್ತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಗರುಡ 

ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಇವನೇ ಕೃಷ್ಣನೆಂದರಿತು ಅನುಸಾಲ್ಪನು ಗದರಿ, 

ಮೂದಲಿಸುತ್ತ ಮೊರಿಡೆದ್ದನು.. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆ ಮನ್ಮಥನು ಮರಳಿ ಮೈಗೊಲಿದ 

ಮಹಾ ಕೌರ್ಯದಿಂದ ವೀರರು ಶತ್ರುಬಲವನ್ನು ಮುತ್ತಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 

ಸೂರ್ಯಕೋಹಿಯ ಸೀತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾರಿಸುವ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುವುತ್ತ 

ಯುದ್ಧ ಕ್ಕೆ ನಿಂತನು. ಆಗೆ ಅನುಸಾಲ್ವನು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು 

ಕೊಂದ ನೀಚನು ಈತನೇ ಅಲ್ಲಿನೆ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲಾರೆನೆಂದು ಬಾಣ 

ಗೆಳಿಂದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದನು, ಅವು ಬಾಣಹತಿಯನ್ನುು ತಾಳಲಾರದೆ 

ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಓಡಿಹೊದವು. ಆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು 

ಕಾಣದೆ ಅನುಸಾಲ್ವಡು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ಮಂತಿ)ಯುನ್ಫು ಕರೆದು ಅಯ್ಯಾ | 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪರೋಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಧನವು ಕಡಿಮೆ 

ಯಾಯಿತೋ! ಪರಿವಾರದವರು ಸಂಬಳಸಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೊಂದರೋ! ನ್ಯಾಯ 

ವಿಜಾರಿಣೆಯು ತಬ್ಬಿ ಪ್ರಜಾನೆನ್ಯುದಿಗೆ ಭಂಗೆ ಉಂಟಾಯಿತೋ ! ಇಲ್ಲವೆ? 

ಕಾಮಾತುರತೆಯಿಂದ ಕಾಮಿನಿಯರು ಕಾಂತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಪುರುಸರಲ್ಲಿ 

ನೆರೆದರೋ | ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮನೆಹಾಳು ಸೃತ್ತು ನನ್ನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಶೋ! 

ಹಾ! ಯಾನ ಪಾಸ ಉಂಟಾಯಿತೊ ! ಮಹಾ ಕೌರ್ಯದಿಂದ ಮದಿಸಿ ಕಾದು 

ವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣನು ನನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಉಣಿಸುವುದಿಲ್ಲನಲ್ಲಾ ? ಎಂದು 

ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೊಸ ರಥವನ್ನೇರಿ ಸಾಲ್ಕನಿಗೆ 

ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಬಂದು ಆಕರ್ಣಾಂತವಾಗಿ ಸೆಳೆದ ಬಾಣನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು 
ಡು. 



ಸ (8) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ ೫೭ 

ಅನುಸಾಲ್ವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾಯಾಡಂಬರ 

ವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಫಲವೇನು? ಕೆಚ್ಚೆಬಿಯನನಾದರೆ ಬೆಚ್ಚದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು 

ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 
ಹುಸಿನಗೆಯಿಂದ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಔಸರ ಹಾವಳಿಯು 

ನಮಗೆ ತಪ್ಪಿದುದಲ್ಲವಲ್ಲಾ ! ಇದನ್ನು ನೀಗಬೇಕೆಂಬ ಕೋಪದಿಂದ ಕೂರಲ 
ಗನ್ಫು ತೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೂ, ಅನುಸಾಲ್ವನು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು 

ಅರೆಸರಳಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎದೆಗೆಟ್ಟು ಹದವಳಿದು ಮೂರ್ಛೆಗೆ 

ಸಂದನು. : ಸಾರಥಿಯು ಕಮಲಾಕ್ಷನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಧರ್ಮರಾಯನ 

ಬಳಿಗೆ ರಥವನ್ನು ತರಲು ಎಲ್ಲರೂ ರಥದಸುತ್ಮಲೂ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡು: ನೋಡು 
ತ್ತಿದ್ದರು. 

ಆಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಹುಸಿನಗೆಯಿಂದ ಗಂಡನನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ರಾಕ್ಷಸ 

ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೋತುಬಂದೆಯಾ ಎಂದು, ಮಗನನ್ನು ಮಾನ 
ಗೆಡಿಸಿದ ನೀನು ಈಗ ಯಾನಗೆತಿಗೆ ಬಂದೆ? ಲೋಕದ ಜನರು ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು 
ಹೊಗಳಬಲ್ಲರೆ? ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಲುವರಾರು ? ಎಂದು ಜರಿಯು 
ತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕಣ್ಣೆರೆದು ಲಜ್ಮೆಯಿಂದ ಕೌರ್ಯವು 
ಇನ್ಮಡಿಸಲು, ಕೆಂಗಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದಿಕ್ಕುದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತ ಮಹಾ 
ಕೋಪದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗುತ್ತಿದ್ದನು.. ಇತ್ತ ವೃಷಕೇತುವು 
ಹರಿಯನ್ನು ರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿದ ವೀರನೇ ! ನಿಲ್ಲು. ನಿನ್ನ ಸಾಹಸ 
ವನ್ನು ನೋಡುವೆನು ಎಂದು ಬೊಬ್ಬಿರಿದು ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಅದಕ್ಕೆ 
'ಅನುಸಾಲ್ವನು ಹೆಂಗಸನ್ಶು _ ಕೊಂದ ಕೊಬ್ಬು, ಬಂಡಿಯನೈೆಳೆದ ಬಲವೂ : 
ಎತ್ತು ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಸದೆದ ಮದವೂ, ಹಕ್ಕಿಹಾವುಗೆಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸೊಕ್ಕೂ 
ಇದ್ದರೇನು ? ಆ ಗೋಪಾಲನು ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲನೆ ? ನೀನು ಕರ್ಣಪುತ್ರ 
ನಾದರೊಳ್ಳಿ ತು, ನನ್ನ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ನೋಡು, ಎಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆ 
ದನು. ಎಲಾ |! ನೀಚ | ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿದರೇನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗೋಪಾ 
ಲನಲ್ಲವೆ | ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಬಿಡುನನೆ ? ನೊಣವು 
ಮದ್ದಾನೆಯನ್ನು ಕೆಡಹಬಲ್ಲುದೆ ? ನೀನು ಶೌರ್ಯವಂತನೇ ಹೌದು ನಿನ್ನ 
ಡನೆ ನಾವು ಕಾದಲಾಕೆವು ಎಂದು ಕೂರ್ಗಣೆಗಳನ್ನು ಕರೆದನು, .. ಅನುಸಾ 
ಲ್ವನು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊಸವ ಸೆ) ಬಾಣಗಳನ್ನು. ಹೊಡೆಯಲು ವೃಷ 
ಕೇತುವು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಗೆತಿಗೆಡುನಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಾಣಜಾಲವನ್ನು 
ಬಲೆಗಟ್ಟ, ಕೈಚಳಕದ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಕಾಮಚಾರಿಯಾದ ರಾಶ್ರಸನನ್ನು ಮುತಿ 

ಡಿ 



೫೮ ಏಳನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಕೊರಡು ಕಟ್ಟುಗ್ರೆವಾದ ಕೂರ್ಗೆಣೆಗೆಳೆನ್ನು ಆಕರ್ಹಾಂತವಾಗಿ ಸೆಳೆದು 
ಯಾರೂ ಅರಿಯದಂತೆ ಅನುಸಾಲ್ವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೆಡಬದನು. 

ಬಳಿಕ ಅರೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಚತುರಂಗೆ ಸೈನ್ಯವು ಕಂಗೆಟ್ಟು ಚಂದ್ರ 
ನನ್ನು ಕಂಡ ಕಾಳರಾತ್ರಿಯ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಂತೆ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ 
ವೃಷಕೇತುವು ಅನುಸಾಲ್ವನನ್ನ್ನು ಶರಪಾಶದಿಂದ ಕಟ್ಟ ತಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 
ಕಾಲುಗಳಮೇಲೆ ಕೆಡಹ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿ ನಿಂತುಕೊಂಡನು,. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ 
ಧರ್ಮರಾಯನೂ ವೃಷಕೇತುವನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾಸಮಾಡಿದರು, 
ಸಕಲ ನೀರರೂ ಉಂಡಾಡಿಗೆಳಾದ ಇತರರಂತಶಲ್ಲದೆ ಗೆಂಡುಗೆಲಿಯಾದ ಈತನ) 
ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿ ಧನ್ಯನಾದನೆಂದು ಹೊಗಳಿದರು. ಅಷ್ಟು 
ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಅನುಸಾಲ್ವನು ಮೈಮುರಿದೆದ್ದು ಮಾರಜನಕ 
ನನ್ನು ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮಾ ! ಮಹಾಮಹಿಮನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮನುಷ್ಯಮಾತ) 
ದವನೆಂದರಿತು ದೈೇಷದಿಂದ ಪಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ್ನ ನುಹಿಮೆಯು 

ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು, ನನ್ನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಉದ್ಭರಿಸೆಂಜು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು 

ಆಗೆ ವೃಷಕೇತುವು ಯುದ್ಧರಂಗೆದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವೈರದಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ ನಿನ್ನು 

ಅಹಂಕಾರವೆಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಹೋಯಿತು? ಅಯ್ಯೋ |! ಈ ಹಾಳುದೇಹವನ್ನು 

ಸುಡು . ಸುಮ್ಮನೆ ಗಳಹಬೇಡವೆಂದು ಗೆದರಿಸಲು, ಎಲೆ ಮರುಳೇ ! ಮಹಾ 

ಮಹಿಮನ ಮಾಯಾಜಾಲವನ್ನುು ನೀನು ಬಲ್ಗೆಯಾ ? ಈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ 

ನನ್ಮು ದ್ವೇಷದಿಂದಾಗಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾ? ಲಿ, ಪಳಿದುಹೊಗೆಳುವ ಜನರ 

ಪಾಸವು ನಾಶವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಮನದವು ದೊರೆವುದಲ್ಲವೆ ? ನಾನು ಮಾಡಿದ 

ದೂಷಣೆಯಿಂದಲೆ ಹೇಳಲಾಗೆದ ಸುಕೃತವು ನನಗೊದಗಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ 

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಅಷ್ಟುಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮನು 

ಉಳಿದ ಚತುರಂಗೆಬಲವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿ ಭಾಷೆಯಂತೆ ಕುದುರೆ 

ಯನ್ನು ತಂದು, ಧರ್ವರಾಯನಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ 

ಮಾಡಿ ಕೈಮುಗಿದು ನಸುನಕ್ಕನು, 

ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯು ಮಣಿಜಿರಗಿದ ಅನುಸಾಲ್ವನಸ್ಫು ಬೋಳೈಸಿ 

ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೆಗಹಿ ಅಯ್ಯಾ | ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲೋಕಪೂಜ್ಯವಾದ ಮಿತ್ರತೆ 

ಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಪುತ )ನ ಯಾಗೆಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರು ಎಂದು 

ಹೇಳಿ ತಮಗುಂಟಾದ ಜಯದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಸಕಲಜನಳಿಂದೊಡಗೂಡ್ಮಿ 

ಓಲಗೈ ತಾಳ, ನೇಳ್ಕ ನಟಿ ನರ್ತಕಿ ಗಾಯಕ, ಪುರೋಹಿತ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ 

ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹಸ್ನಿ ನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಧರ್ಮಪುತ್ರನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬಿಡಾರ 

ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಬೇಕಾದ ವಸ್ಮುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಗೆಗೊಂಡ ಸಂಭ್ರಮ 

ಕ್ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗೈಹೆ. ೫೯ 

ದಿಂದ ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ಸುಮ್ಮ್ಯಾನದಿಂದಿರಿಸಿ, ತಾನ್ಯುತನ್ನ 

ಪರಿವಾರದೆಇಡನೆ ದೇವಪುರನಿಲಯ ಲಕ್ಷಿ ತ್ರೀಪತಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂಬ 

ಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಧ್ರ ಮಕರಂದ 

'ಮಧುಕ ರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ನಿಲಯ ಕವಿನಾಗಶರ್ಮ ಪ್ರಣೀತ 

ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರೆಹದಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. 

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. 

ಎಂಟಿನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಯಜ್ಚಾಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಕುದುರೆಯು ನೀಲಧ್ಯಜನ ಪಟ್ಟಿಣಕ್ಕೆ ಹೋದುದು. 

ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಕೇಳು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 
ಯು ಧರ್ಮರಾಯನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ, ಗೆಂಗಾತಟದಲ್ಲಿ 

ಸಕಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕೃನಿಧಿಯಂತೆ ನಿರಿಸಿದ ಯಾಗ 
ಮಂಟಪವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಕೂಡಲೆ ಯಚ್ಚ ರಂಭಕಾಲವಾದ ವಸಂತಖತು 
ತಲೆದೋರಿತು. ಅದರ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಲಾಲಿಸು ನಿಲುಗಡೆಯಿಲ್ಲದೆ 
ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಮಲಯಪರ್ವತನನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿನ 
ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲಎನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿರಲಾರಣೆ ಹೊರಟು 
ಸರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಳಿದ ಅರೆದಾವರೆಯ ಬಿರಿಮುಗುಳಿನಲ್ಲಿ.ಮಕರಂದಪಾನವನ್ನು 
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮರಿದುಂಬಿಗಳ ಬಳೆಗದೊಡನೆ ಒಲಿದಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಸುಗಾ 
ಳಿಯು ಬೀಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಚಿಗುರಿನ ತೋರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮರಿಕೋಗಿ 

. ಕೆಗಳ ಬಾಯಿಕಟ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ದುಂಬಿಗಳ ಬಳಗೆಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಸೆಕೆಯನ್ನು 
ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಕಮಲಗಳ ಸೊಂಪನ್ಮು ಸೂರೆಗೊಂಡು, ನಿರಹಿಗಳೆಲ್ಲರೂ 
ಮಂದಮಾರುತನ ಮೈಸೊಂಪಿಗೆ ಮನಸೋತು ನೆರೆಯುವಂತೆಮಾಡಿ, ಬೆಳದಿಂಗೆ 
ಳೆಂಬ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿಯನ್ನ್ಳು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮನ್ಹಥರಾಜನು ಹೊರಟು ಮಾಗಿ 
ಯನ್ನು ನಡನಡುಗಿಸಿ, ಸಕಖ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಆಳತೊಡಗಿದನು. ಮಾವು 
ಮುತ್ತಗವನ್ನೂೂ, ಮರಿದುಂಬಿಗಳು ಕೋಗಿಲೆಯನ್ಕ್ನೂ ಸಂಪಗೆಯು ಹೊನ್ನು 
ದಾವರೆಯನ್ನೂ, ಅರಳಿದಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಬಿಳುಪಾದ ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ಕ್ಯೂ ಗಿಳಿಗಳು. 
ವನರಾಜಿಯನ್ನ್ಯೂ ಹಗೆತನದಿಂದ ಸೋಲಿಸುತ್ತ ಕೆಂಪು ಕಪ್ಪ ಬ» ಹಳದಿ ಸಳುಕು 
ಸಚ್ಚೆಗಳ( ವರ್ಧದಿಂದಕೂಡಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತ ವಸಂತಕಾಲದ ವನಲಕ್ಷ್ಮ್ಮಿಯ 
ಮೈಬಣ್ಣದಂತೆ ರಾಜಿಸಿದವು, ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಂದಳಿರಕಾಂತಿಯಿಂದ ಸದರ 
ವಾದ ನೆಳಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಮರಗಿಡುಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ಕು ತಿಳಿಗೊ 

ಗ 



೬೦ ಎಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಳೆದ: ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಕುಡಿದು, ಮಂದಮಂದವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಮಲಯನಾನಿಂನಿಗೆ 
ಮೈಗೊಟ್ಟು ತಂತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗೆಶ್ರಮನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದಾರಿಗರು 
ಸುಖಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.' ವಿರಸಿಗಳು ತಂತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿಯರೊಡನೆ ಬೆರೆದು ಅಂದ 
ಚಂದದಿಂದಲಂಕೃತರಾಗಿ ಸಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರದಿಂದೊಡವೆರೆದ ಮಲಯುಜಗೆಂಧನನ್ನು 
ತೊಡೆದು ತಂಪುಗೊಂಡು, ನಿರ್ವಲವಾದ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಅಂತಪ್ಪ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ವರಾ ಸುನ ಕೀರ್ತಿಯಂತೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು 
ಹರೆಯಿತ್ತ, ಯಾಚಕರನ್ನುು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವಹಾಗೆ ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಕೂಗಿದವ್ರು 
ಭೂಮಿಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮರ್ಯ ಉಂಟಾಗುನಂತೆ ಮಾವು ಚಿಗುರಿತು, ನಾಶವಾದ 
ಪಾಸದಂತೆ ಶೀತಮಯವಾದ ಮಾಗಿಯು ಮೈಗಟ್ಟತು, ಪುಣ್ಯವಾಸನೆಯು 
ಕೈಗಣ್ಣಿದಂತೆ ತೆಂಕಣಗಾಳಿಯು ತೀಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಎಲೈ ಜನಮ್ಮಜಯರಾ 
ಯನೇ ! ಕೇಳು. ಇಂತು ಉಲ್ಲ್ವಾಸಕರವಾದ ಚೈತ್ರಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿ 
ಮೆಯ ದಿವಸ ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯನು ವೇದವ್ಯಾಸ ಮೊದ 
ಲಾದ ಮುನಿಮುಖ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ, ಕಾಸ್ತ್ರೋ 
ಕೃವಾಗಿ ಯಜ್ಞ್ಯಾಶ್ಚವನ್ನು ಪೂಜೆಮಾಡಿ, ವೇದನಿಧಾನದಂತೆ ತಾನು ಅಶ್ವಮೇ 
ಧಯಾಗಕ್ಕೆ ದೀಘ್ಷಾಬದ್ಧ ನಾಗಿ ಚಂದ್ರನಂಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಲಳನಾದ ಪಾಂಡುರಾಯನ 

ಮಗನಾದ ಧರ್ಮರಾಯನ ಯಾಗೆಪಶುವಾದ ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಭೂಮಂಡಲ 

ದಕ್ಷಿರುವ ಯಾವ ವೀರರಾದರೂ ಕಟ್ಕಬಹುದೆಂದು ಬರೆದ ಭಂಗಾರದ ಪಟ್ಟ 

ವನ್ಮು ಆ ಕುದರೆಯ ಹಣೆಗೆಕಟ್ಟೈ ರತ್ನಮಾಲ್ಯಾಭರಣ, ಗೆಂಧ, ಪುಸ್ಪ, 
ಧೂಪ, ದೀಪಗಳಿಂದ ಕುದುಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಹಿಸಿ, ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆ-ರಡಿ 

ಸಿದರು. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರದಿಂದಲೂ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸ್ಥಾನದಿಂ 
ದಲೂ ಸದಾ ತಾಂಬೂಲ ವಸ್ತ್ತಭೂಷಣ ವೊದಲಾದ ಆಭರಣಗಳಿಂದಲ್ಕೂ 

ಪರಿಮಳೆ ಗಂಧ, ಯಶ್ರ ಕರ್ದಮ ಮೊದಲಾದ ಅನುಲೇಪನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ್ಮಿ 
ಗೆಂಡಹೆ೦ಡಿರ ಏ:ಇ೦ತವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಜ್ಜೆವನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸತೂಲಿಕಾ 

ತಲ್ಪದಮೇಲೆ ಶಯನಿಸಿದ್ದರೂ, ಸ್ತ್ರೀಸಂಗವನ್ನು ತೊರೆದು ವೃರಾಗ್ಯದಿಂದ 

ಬೃಹ್ವುಚರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಿಪತ್ರವ್ರತವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಧರ್ವರಾ 

ಯನಿರುತಿದ್ದನು. ಒಂದು ವರುಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗಾಣುವ ಯಾಗಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಿತನಾಗಿರು 
ನೆನಾದುದರಿಂದ ಅದುವರೆಗೂ ಅಸಿವ್ರತನನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿರುವೆನೆಂದು ಧರೃ 

ಪ್ರತ್ರನು ಹೇಳಿದನು. 

ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಕುದುರೆಕಾನಲಿ 

ಗಾಗ್ಕಿ ಲೋಕೈಕವೀರರಾದ ಶೂರರು ಅನುಸಾಲ್ವ, ಸಾತ್ಯಕಿ, ಪ್ರದ್ಯುನ್ಮು 
ಕೃತವರ್ವ, ಯೌನನಾಶ್ಮ್ಯ, ನೃಷಕೇತು ಮೊದಲಾದನರು ಹೊರಟುಬರುತ್ತಿರಲ್ಕು 



ತಾ 
ಸ 

ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ. ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೬೧ 

ಅರ್ಜುನನು ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ನವಗ್ರೆ ಹಗೆಳನ್ನು 

ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ಗುರುಜನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ದಿಕ್ಬಾಲಕರನ್ನು 

ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯ ಸಾದಗೆಳಿಗೆರಗಿ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರು 
ಣಿ ಠಾ | 

ತಳಿದಸೇಸೆಯನ್ಮು. ತಳೆದು ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವ ವಂದಿಮಾಗಧರ ಮಂಗೆಳರವ 

ದೊಡನೆ ಪೊರಮಟ್ಟಿನು,. ಬಳಿಕ ದ್ರೌಪದಿಯು ಮುತ್ತಿನಾರತಿಯನ್ನು ತಂದ್ಕು 

' ಮುರವೈರಿಯೂ ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಹೊಗಳುನಂತೆ ಶತುುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು 

ಬಾರಿಂದು ಹರಿಸ್ಕಿ, ಸೇಸೆದಳಿಯಲು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದವಳನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿ, . ಮುತ್ತಿ 

ಟ್ಹುಕೊಂಡ್ಕು, ಕುರುಳಗಳನ್ನು ನೇವರಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಅವಳನ್ನು 

ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರವಂಟಿನು. | | 

ಆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಮಗೆನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಸೇನಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ 

ನಿಲಿಸಿ, ಅರ್ಜುನನ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಅನನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸುವೇಗೆ 
ಅನುಸಾಲ್ಕರನ್ನು ಜೊತೆಮಾಡಿ ತಾನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆಗೆ 

' ಊಹಿಸಲಸದಳವಾದ ಅಸರಿಮಿತಸೈನ್ಯದ ಸಂದಣಿಯಿಂದ ಮೇರೆದನ್ಪಿದ ಮಹಾ 

ಸಮುದ್ರದಂತೆ, ತರುಗುಲ್ಜಲತೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮಹಾರಣ್ಯದಂತೆ ಭೂಮಂ 
ಡಲವನ್ಮೊಂದಾಗಿಬಳಸಿ ನಡೆದುಬರುತ್ತಿರುವ ಸೇನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಂಕ 
ಮುಖಮಾಗಿ ನಡೆದುಬರುತ್ತಿದ್ದ ಯಾಗದ ಕುದುರೆಯು ರಥಪದಾತಿಗೆಳೆ ಸಂದ 
ಣಿಯೊಡನೆ  ನಡೆದುಬಂದು ಮಾಶಿಸ್ಟೃತೀನಗರದ ಬಹಿರುದ್ಯಾನ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ 

ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಪಟ್ಟಿಣಕ್ಕೆ ಧೊರಕೆಯಾದ ನೀಲಧ್ಯಜನಿಗೆ. ಮಗೆನಾದ 
ಪ್ರವೀರನೆಂಬನನು ತನ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮದನಮಂಜರಿಯೆೊಡನೆ ಉದ್ಧಾಸಕೆ 
ನಡೆತಂದು ವಸಂತಕೇಳಿಯಲ್ಲಿರುತಿರಲು, ಮಿಂಡೆದ್ದ ಬಾಲೆಯರು ತಂಡತಂಡ 

` ವಾಗಿ ನೆರೆದು, ಬಂಡುದುಂಬಿದ ಬಿರುಮುಗುಳ ಹೂಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯುತ ವಿಲಾ 
ಸದಿಂದ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊಳೆನಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೊಲ್ಲೆಯನ್ನ್ಯೂ. ಚೆಂದುಟಿ 
ಯಿಂದ ಬಂಧೂಕಕುಸುಮನನ್ನ್ಮೂ ಎಳೆನಗೆಯಿಂದ ಮಲ್ಸಿಗೆಯನ್ಮೂ ಕುಡಿಗಷಣ್ಣ್ಮಿ 
ನಿಂದ ಕನ್ನೈೈದಿಲೆಯನ್ನ್ವೂ ನಳಿತೋಳುಗಳಿಂದ ಶಿರೀಷವನ್ಮೂ, ನಾಸಿಕದಿಂದ 
ಚಂಪಕವನ್ಮೂ, ಜರಿದು -ಹೂಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲೆ. ಅಡಗಿರುವಂತೆ ಅಳನಟ್ಟರಲು 
ಕುಸುಮಗಂಧಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕುಯ್ಯುತ್ತಿರುನರೆಂಬ 
ಸಂಕಟದಿಂದ ಅವರ ನಡುವು ಬಡವಾದಂತೆ ಬಳುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಿತು 

ಇಂತಸ್ಪ ಸುಂದರಿಯರು ಜಾಜಿ, ಕಣಿಗಲೆ, ಸೇವಂತಿಗೆ, ೩ರಿಸ್ಕ ಬೆಟ್ಟದಾ 
.: ವನಕ್ಕೆ ಸಂಪಗೆೆ, ಪಾದರಿ, ಸುರಗಿ, ಸುರಹೊನ್ಮೆ, ಗುಲಾಬಿ ಮೊದಲಾದ ಹೂಗೆ 

ಳೆನ್ಸು ಕೊಯ್ಯುತ್ತ ಮಾನಿನಚಿಗುರನ್ನು ಕೂಯ್ಯಲೆಂದು ಬಡನಡುವು ಬಳು 
ಕಾಡುವಂತೆ ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ತೋಳ ಮೊದಲು ತೇಲಾಡುವಂತೆ ಕ್ಫೈೆ 
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೬ ಎಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಗಳೆನ್ಮೆತ್ತಿ ಬಲಿತ ಬಲ್ಜೊಲೆಗಳು ಒಲಿದಾಡುತ್ತಿರಲು, ನಿಡುಮುಡಿಯ ನೀಳಾಲ 
ಬ ಐಂ್ಪ ತುಂಬಿವಿಂಡಿನಂತೆ ರಂಜಿಸುತ್ತಿರಲು, ಮನ್ನಥನ 

ಸ ನಿಧವಿಲಾಸದಿಂದ ಮೈಮರೆದು. ಮನೋವಿಲಾಸದಿಂದ 
ಪ್ರಸ್ಪುಪಚಯದಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಣಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಜತ್ತ ಪ್ರನೀರನ 
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮದನಮಂಬರಿಯು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಕಟ್ಟಳ್ಳ ರಿಂದದರ 
ಪಟ್ಟಿದಲಿಪಿಯನ್ನೋದಿಕೊಂಡು ವಿಸ್ಮಿತಳಾಗಿ ಗಂಡನಿಗರುಹಲು, , ಆತನು ಕಡು 
ಗೋಪದಿಂದ ಕುದಿದು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಹ್ಸ್ನ 
ಹಾಕಿ, ತನ್ನ ಚತುರಂಗಬಲವನ್ನು ಬರಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾ 
ಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು. 

ಎಲ್ಫೆ ಜನಮೇಜ ಸುರಾಯನೇ |! ಲಾಲಿಸು. ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನಾದ 
ಅಗ್ನಿಯು ಆ ನಿ:ಲಧಜನಿಗೆ ಅಳಿಯನಾಗಿ ಮನೆಗೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರು 
ವನು ಅದು ಹೇಗೆಂದರ:-- ಈನೀಲಧ್ರ್ಯಜನು ಮಗಳು ಮೂರುಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ 

ಸುಲಭಸಾಧ್ಯರಾದ ದೇವತೆಗೆಳಾರಿರುವರೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿ, ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಗ್ಮಿ 

ಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಕಿ ಮದುವೆಯಾದಳು. ಅಂದಿನಿಂದ ಯಜ್ಞ್ಯೇಶ್ವರನು ನೀಲಧ್ವ 

ಜನಿಗೆ ಅಳಿಯನಾಗಿ ಅವನ ಆಡಳಿತವನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು. ಆತನ 

ಬಲದಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರವೀರನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟ ಕಾದಲನುವಾದನ್ನು 
ಬಳಿಕ ಅರ್ಜುನನ ಪಾಳೆಯದವರು ಮುಂಬರಿದುಬಂದು ಮಹಾರ್ಣವದಂತೆ ಮ್ಯೋೊ 

ಹರಿಸಿ, ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲೆಂದು ತಮ್ಮ ಕೈದೋರಿದರು. 

ಆಗ ಪ್ರವೀರನು ಅನರ ಸಾಹಸವನ್ನು ನಿಕ್ಸಿಸಿ ನಿನ್ಮೊಡೆಯನಿಗೆ ಶೌರ್ಯ 

ವಿದ್ದರೆ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ 

ಎಂದು ಗದರಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನನು ನಸುನಗುತ್ತ ಎಳೆಗೋಪ 

ದಿಂದನಲಿದಾಡಿ, ತನ್ನ ಸೇನೆಯವರನ್ನು ನೋಡಲು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧೀರರಾದ 

ಆಸೈನಿಕರು ದಡವನ್ನು ಮಾರಿದ ಕಡಲಿನಂತೆ ತೇರೈಸಿಬಂದು ಪ್ರವೀರನನ್ನು 

ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಮುತ್ತಿ ಕೊಂಡರು. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಗತಿಯು ನಿಂತು 

ಹೋಯಿತು, ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತು, ಪರಬಲದ ವೀರರು ಕಳೆಗೆಟ್ಟಿರು, ಉರಿ 

ಮಸಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಗರಿಯ ಬಾಣಗಳು ಎಲ್ಲೈಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡುವು, 

ಮೂರು ಲೋಕ್ತದವರೂ ಹೆದರಿದರು, ಅದರೂ ಪ್ರನೀರನು ಹೆದರಜಿ ಜಾರಿ 

ಯರಿದು ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಗೆಗೆಳೆ ಕೂರಲಗುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು 

ತುಂಡಿಸಿ, ರೋಸದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮ | ಸಾತ್ಯಕಿ, 
ವೃಷಶೇತು, ಸುವೇಗ, ಅನುಸಾಲ್ವ, ಕೃತನರ್ವ ಮೊದಲಾದವರು ಮುಂದರಿದು 

ಬಂದು, ಪ್ರಳೆಯ ಕಾಲದ ಮೇಘಜಾಟದಂತ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯನ್ನು ಸಾರಿ 



ಜೈನಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ, ಓಕ್ಕಿ 

ನ ಗಳು ತೆ ಯ. ಕಸರೇಶ ಲಶ್ಮ ಮಾಡಣ ಆಸನ ರನು ಧ್ರೈರ್ಯದಿಂದ ಕಾದುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ನೀಲಧ್ವಜನು ಈ ಸರ ೯ 

ತನ್ನ ಮೂಲಬಲದ ಕಾಳಲಾಳುಗಳ ದಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲಮೇಘವು 
ಕನಿದಂತೆ ಮೂರುಲೋಕವನ್ನು ಭಯಶಪಡಿಸುತ್ತ ಪ್ರನೀರನಿಗೊತ್ತಾಸೆಯಾಗಿ 
ನಡೆತಂದನು. ಆಗೆ ಮಹಾರೋಷದಿಂದ ಮುಂದರಿದುಬಂದ ನೀಲಧ್ವಜನ 
ಸೈನ್ಯದನರು. ತಮ್ಮ ಯುಕ್ತಿಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚಮಾಡಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ 
ಕಾದುತ್ತ ಕಡುಗಲಿಗೆಳನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿ ಕೃತವರ್ಮನುರೆಜೆಯನ್ನೂೂ ಸಾಲ್ವನ 
ಕೌರ್ಯವನ್ನೂ, ಸುವೇಗನ ಪರಾಕೃಮನನ್ಶ್ಕೂ ವೃಷಕೇತುವಿನ ಉಬ್ಬಟಿ 
ಯನ್ನು, ಸಾತ್ಯಕಿಯ ಸತ್ವವನ್ಮೂ, ಯೌವನಾಶ್ಮನ ನಿಕ್ರಮನನ್ನ್ಯೂ ಪ್ರದ್ಯು 
ಮ್ಮ್ಮನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನೀಲ 
'ಧ್ವಜನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಮಹಾಸಮುದ್ರವು ಮೇರೆತಪ್ಪಿದಂತೆ ಬಂದ ಸೇಸೆ 
'ಯನ್ನೂ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಸಾಲರಂತೆ ಆರ್ಭಟಸುವ ಎಂಟುಜನ ವೀರರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿ, 

' ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಕಡುಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಗಣ್ಣುಗೆಳನ್ನು 
ತಿರುವುತ್ತ "ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಗಾಂಡೀನವನ್ನು ತುಡುಕಿ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ 
ರಭಸದಿಂಜೆ ಹೊಡೆಯಲು ನೀಲಧ್ವ್ಯಜನ ಸೇನೆಯು ಅರ್ಜುನನ ಆರ್ಭಟವನ್ನು 
ತಾಳಲಾರದೆ ಊರಬಾಗಲಿಗೆ ಓಡಿಹೋಯಿತು. (ಗೆ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಓಡಿಬಂದ 
ಕಬ್ಟಾಸುರದ ವೀರರನ್ನು ಕಂಡ್ಕು ಪ್ರವೀರನು ಬಹು ರೋಷದಿಂದವರನ್ನು 
ಹಿಂದಿರುಹಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನೊಡನೆ ಕಾದಲನುವಾದ ವೃಷಕೇತುವಿಗೆ 
ದುರಾಗಿ ವೂದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚುದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು 

ಇತ್ತ ಅರ್ಜುನನು ಮುರಿದಹುಬ್ಬುಗಳೆಂಬ ಮರಿಕೆಂಡಗಳಿಂದ ತೂರು 
.ಗಿಡಗಳನ್ನು ದುರಿಸುವ ಮಹಾರುದ್ರನಂತೆ ಕೆಂಗರಿಯ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸ್ಕಿ 

_ ಶತ್ರುಸೇನೆಯನರು ಮುಂಗಾಣದಂತೆ ಮೋಡಿಗೆಡಿಸ್ಕಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತ ಉಲರ 
ಕೃಸನಂತೆ ಉರವರಿಣಿಸಿಬಂದ ನೀಲಧ್ಯಜನನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಸೋಲಿಸಿ 
ದನು. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣದಿಂದ ಬಲಗುಂವಿ ಕಂಗೆಟ್ಟ ನೀಲಧ್ಯಜನು ತನ್ನಬಳಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಅಳಿಯನಾದ ಅಗ್ಕಿ ದೇವನನ್ಮು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯಾ ! ನಿಸ್ಮಂತಹ 
ಲೋಕಸೂಜ್ಯ`ದ ಅಳಿಯನು ನನಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಇಂಥ ದುರವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ ಸೇಕಾಯಿತಲ್ಲ್ಲಾ ! ಈ ಅರ್ಚುನನ ಭುವನ್ನು , ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ 
ನನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾರೆಯಾ ! ದಯೆಮಾತು | ಕರುಣದಿಂದ *ಾಸಪಾಡು, ದೂರ ದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದುರುದುಂಬಿತನದಿಂದ ನೋಡುವ ದುರುಳರಂತೆ ತಟಸ್ಕ ನಾಗಿರಬೇಡ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆಬಳಿಕ ಅಗ್ಕಿಯು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಜು 
ನನಮೇಲೆ ತೋರಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆಹಾ | ಹೇಳಲೇನು, ಸಿಂದ್ಕ ಸೀಗುರ್ಮಿ 



೬೪ .. ನಿಂಟಿನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಪತಾಕೆ, ಬತ್ತಳಿಕೆ, ಬಿಲ್ಲು, ವಜ)ಕವಚ್ರ ವಸ್ತ್ರ, ವಾಹನ ಬಲೆ, ಸರಳು, ರಥ, 
ಗೆಜ್ಕ ಅಶ್ವ, ಸತ್ತಿಗೆಜಾನುರ, ಗಾಲಿಗಳು ಟಕ್ಕೆಯ ಮೊದಲಾದ ಸಃಲ ವಸ್ತುಗೆ 
ಳಲ್ಲಿಯೂ ಉರಿ ಹೊರಬತು, ದಿಕ್ಕುದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಹೊಗೆಯು ಹಬ್ಬಿ ಕೊಂ 
ಡಿತು. ಭುಗಭುಗನೆ ನಾನಾಮಾರ್ಗಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಂಕಿಯು ಕಿಡಿಯನ್ನುಗು 

ಳಿತು, ಸೀತ್ಕಾರದಿಂದ ಸೀದು ಬೇಯುವ ಧ್ವನಿಯು ಧಗಧಗೆನೆ ದಾಳಿಯಿಟ್ಟತು, 

ತೆಗೆತೆಗೆದು ಬೆದರಿ. ಓಡುವ ಗಂಡುಗಲಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಮಹಾಜ್ವಾಲೆಯು 
ಮುತ್ತಿ ಕೊಂಡಿತು. ಅರ್ಜುನನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದ ಅಬ್ಬರವೂ ಅತು 

ವಾದ ಭಯವೂ, ಅನಂತವಾದ ತಾಪವೂ, ಅವಧಿಯಿಲ್ಲದ ಆತಂಕವೂ ಉಂಟಾ 

ಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನು ಶಿವಶಿವಾ !-ನಮ್ಮ ಸೇನೆಗೆ ಇಂತಹ 
ಅದ್ಭುತವು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು. ಧರ್ಮರಾಯನ ಯಾಗವು ಹೇಗೆ ನಡೆದೀತು.? 

ಕಂಗೆಟ್ಟು ಕಳವಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯು: ಕೌರ್ಯದಿಂದಕಾದಿ ಗೆಲ್ಬುವುದು ಹೇಗೆ 

ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವುದಲ್ಲಾ |! ಆಗಲಿ ! ಒಂದೆ ನನಗೆ. 

ಗಾಂಡೀವವನ್ನಿತ್ತ ಯಜ್ಞ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಅಗ್ಮಿಸೂಕ್ತದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಆತನಿಂದ 

ನನ್ನ್ನ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವೆನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಮಿಂದು ಮಡಿ 

ಯುಟ್ಟು ಶುಚಿರ್ಭೂತನಾಗಿ, ವೇದೋಕ್ತಮಾರ್ಗೆದಿಂದ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಠಿ 

ಸುತ್ಮ ತಲೆವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಿಾ ! ನಿನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ 

ಈ ಯಾಗೆಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿಘ್ನರೂಪನಾಗಿ ಸನಿಲ್ಲಬಹುದೆ ?.: ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರೊಡನೆ 

ಸಕಲ ದೇನತೆಗಳಿಗೂ ಕೊಡುವ ಹನಿರ್ಧಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುನನನು ನೀಸೆ 

ಅಲ್ಲವೆ ? ಮೂರು ಲೋಕಗೆಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಸಿ 

ರುವನು ನೀನೆ ಅಲ್ಲವೆ ? ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅನ್ಯರಾದ ದೇವತೆಗಳಿರುವರೆ? ಕರು 

ಹಾನಿಧಿಯಾದ ನೀನು ಮೊದಲು ಕರುಣದಿಂದ ಗಾಂಡೀವವನ್ನು ಳೊಜ್ಜೆ |: 

ನನ್ಶ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ದೌ)ಪದಿ ನಿನಗೆ ಮಗಳಾಗಬೇಕು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಾವು 

ನಿನಗನ್ಯರೈ? ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಾಯಕನಲ್ಲವೆ ? ದಯಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸು 

ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆಗೆ ಅಗ್ನಿಯು ಆತನ ಭಕ್ತಿಗೆಮೆಚ್ಚಿ ಅಯ್ಯಾ ! 

ನೀನು ಹೇಳಿದುದು ನಿಜ. ಶ್ರೀಕೃಸ್ತ್ಯನೇ ನಿನಗೆ ಸದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ಫನಾಗಿ ಹತ್ತಿರ 

ದಲ್ಲಿರುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ | ಅಶ್ಚಮೇಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆಯೇಕೆ ? 

ಇದರಿಂದ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಯಲಾರದೆ ನೀರುನುಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಅರಸಿದವನಂತೆ 

ಮೂಢನಾಗುವೆಯಲ್ಲವೆ ? ಎಂದು ಹೇಳಲು ಪಾರ್ಥನು ಸ್ಟಾಮಾ ! ತಾವು 

ಹೇಳುವುದು ನಿಜವೇ ಸರಿ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಂದರ್ಶನದಿಂದಲೆ ಸಕಲಾರ್ಥ 

ಗಳೂ ಕೈಗೂಡಿದರೂ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾರಿ ನಡೆಯಲಾಗುವುಡೆ? ಆಗದು. 

ನಮಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ . ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದುದದ್ದಾದ 
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ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಆಗೆ ಅಗ್ಟಿಯು 

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಭಯನನ್ನಿತ್ತು ತನಗೆ ಮಾವನಾದ ನೀಲಧ್ಯ್ಯಜನನ್ನು ಕರೆದು 
ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡ ಕುದುರೆಯನ್ನೊಬ್ಪಿಸು, ಸೇನೆಯು 
ಮಾಹಿಸ್ಟ್ರಿತಿಗೆ ಹೊರಡಲಿ, ಎಂದು ಸಮಾದಾನಮಾಡಿ ಒಡಂಬಡಿಸಿದನು. ಅರ್ಜು 

* ನನು ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉರಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ತನ್ನ 

1 ಶೇನೆಯವರಿಗೆ ತಂಪುಮಾಡಿ, ತಣ್ಣಸವನ್ನು ಬೀರಿದನು. ಅಷ್ಟುಹೊತ್ತಿಗೆ 
ದಿನಮಣಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನು ಪಶ್ಚಿಮಾಂಗನೆಯ ಬೈತಲೆಯ ಮಣಿಯಂತೆ ರಾಜಿ 
ಸುತ್ತ ಅಸ್ತಗಿರಿಯ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಲು, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೆಇಡುಗೆಳನ್ನು 
ಸೇರಿದವು, ಗೊಬೆಗಳು ಕಣ್ಣೆರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು, ಕಮಲಗಳು ಮಂರಿದುಂಬಿಗೆ 

ಳೆನ್ನು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಳೆಗಳೆಂಬ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂ 

ಡವು, ನೈದಿಲೆಗಳು ಅರಳಿದವು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಗೆಗೆನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದವು, 
ಚಕ್ರವಾಕಗೆಳು ನಿರಹದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟವು,. ಕತ್ತಲೆಯು ಮೂರುಲೋಕವನ್ನು ' 
ಅವತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮನೆನುನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೀನಗೆಳು ಮನೋಹರವಾಗಿ 
ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. 

ಬಳಿಕ ನೀಲಧ್ವಜನು ಭಂಗೆದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರ 
ಡಲು, ಅರ್ಜುನನು ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸೇನಾಜನರಿಗೆ ಸುಖವನ್ಮುಂಟು 
ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞಾ ಶ್ವದ ಸುತ್ತಲೂ ಪಾಳೆಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಬೇಡಿ 
ಕೊಂಡು ಅಬ್ಜಿಹಾಸದಿಂದ ದೇವಪುರನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸತಿಯ ಪಾದಕಮಲಗೆ 
ಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸದರುಣ ಚರಣ 
ಸರೋಜ ಯುಗ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀ ನಿಲಯ 
. ಕವಿನಾಗಶರ್ಮ ಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ ಹದಲ್ವಿ ಎಂಟನೆಯ 
ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. 

೨2ರ 

ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಅಗ್ಕಿ ನೀಲಧ್ಮ್ಯಜನಿಗೆ ಅಳಿಯನಾದ ಕಥೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗಂಗಾಶಾಪ ಬಂದುದು. 
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ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಕೇಳು. ಹೀಗೆ ಅಗ್ಕಿದೇವನ  ಆಜೆ 
ಯಂತೆ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು. ಅರ್ಜುನನಿಗ ಕುದುರೆಯನ್ಕೊ ಪಿಸ ಜೀಕೆಂದು ನೀಲಧ್ಯಜನು ತನ್ನಾ ಪ್ರಮಂತ್ರಿಗಳೊಡನೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿ ದ್ವನು, ಆ 



೬೬ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀಲಧೃಜನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಜ್ಹಾಲೆಯು ದಿಗ್ಗನೆದ್ದು 
ತನ್ನ ಗೆಂಡನಿರುವ ಓಲಗಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಸೃಾಣಕಾಂತ ! ನಿನು ಹೆದರಬೇಡ. 

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕುದುರೆಯನ್ನೊ ವ್ಪಿಸಜ್ಜೇಡ ತಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು. ಕೇಳ 
ದಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುನೆ ? ಎಂದು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದಳು. 

ಬಳಿಕ ಇದುವರೆಗೂ ಕಥೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸಿದ ಜನಮೀಜಯರಾಯನು' 
ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹಪಟ್ಟು ಜೈಮಿನಿಯನ್ಬು ಕುರಿತು ಸ್ವಾವಿಷ ! 
ಅಗ್ಕಿಯತು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀಲಧ್ಯ್ವಜನಿಗೆ ಅಳಿಯನಾದನು ? ಹಾಗೆ ಅಳಿ 
ಯನಾದರಇ ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ದು ಕೊಂಡು, ಅವನನನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು 
ಕಾರಣವೇನು ? ಅಗ್ನಿ ದೇವನನ್ಮೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನೀಲಧಜನ ಮಗಳು 

ಏನುಮಾಡಿದಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಸ್ಮರಿಸಿ ಹೇಳು, ಎಂದು ಜಿಸಗೆ :ಂಡನು ಆಗ 
ಜೈಮುನಿಯಹಿಯು ಇಂತೆಂದು ಹೇಳತೊಡಗಿದನು. 

ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು ರಾಯ |! ಭೊರಿಯಾದ ನೀಲಧ್ವಜನು 

ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿದರಸಿಯಾದ ಜ್ವಾಲೆ ಎಂಬುನಳೆಲ್ಲಿ ರೂಪ ಗುಣ ಶೀಲ ಸುಂದರಿ 

ಯಾದ ಸ್ವಾಹೆಯೆಂಬ ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅತಿಶಯವಾದ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ 
ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದನು ಆ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂಗಿಸೌಂದರ್ಯವನ್ನುು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗ್ಗಳ 
ವಾದ ಪ್ರಾಯವು ಬಂದಿತು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಧೊರೆಯಾದ ನೀಲಧ್ಯ್ವ್ಯಜನು 

ಪ್ರಪಂಚದಮೇಲಿರುವ ಅರಸುಮಕ್ಕಳ ರೂಪುಗಳನ್ನು ಆಂದವಾದ ಷಟಗಳಲ್ಲಿ 

ಬರಿಸಿ, ತರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗಾವನು ಗೆಂಡನಾ 

ದರೆ ತೃಸ್ನಳಾಗುವೆ ಹೇಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಯಕ್ಸ, ರಾಕ್ಷಸ, ಕಿನ್ನರ, 

ಕಿಂಪುರುಷ್ಕ ಗೆರುಡ್ಕ ಗಂಧರ್ವ ನಾಗರುಗಳನ್ನೂ ಭೂಮಂಡಲದ ಥೊರೆಮಕ್ಕ 

ಳನ್ಕ್ಯೂ ಹರಿಹರಬ್ರ ಸ್ವ್ವಾದಿಗಳನ್ನೂ, ವಸಂತಮಸ್ವಥರನ್ಮೂ ಅಪ್ಪದಿಉ್ಪಾಲಕ 
ರನ್ನೂ ತನ್ಶ ಬೀದೀಪ್ನಾಂಗದಿಂದ ಜರಿಯುತ್ತ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಸಾಲಕರ ನಡುವೆ ಅಟ್ಟ 

ಹಾಸದಿಂದ ಕುಳಿತಿರುವ ಅಗ್ಕಿದೇವನನ್ನು ಆ ಬಾಲೆಯು ತನಗೀತನೇ ಗೆಂಡ 

ನಾಗಬೇಕೆ೦ದು ಕೋರಿದಳು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀಲಧ್ವ್ಯಜನು ಅಮ್ಚ್ಯಾ ! ನೀನು 

ಮೂರುಲೋಕದನರಿಗೊ ಅಸದಳವಾದುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ! ಇದನ್ನು 

ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರಲು, ಸ್ಥಾಹಾದೇವಿಯು ಕುಪಿತಳಾಗಿ 

ತನ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಜರಿದು ಹೊರನೂಕಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಪುರದ ಬಹಿರು 

ದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಗ್ವಿದೇ 
ವನನ್ನು ಧ್ಧಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. 

ಹಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾಹೆಯ ಭಕ್ತಿಗೆಮೆಚ್ಚಿ, ಅಗ್ನಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮ 

ಣವೇಷದಿಂದ ನೀಲಧ್ಯಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಬರಲು ಆತನು ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ವಣನನ್ನು 
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ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಆ”ನ ಆತಿಸನನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಾ ! ತಾವು 

ಯಾನ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ನನ್ನ್ನ ಮನೆಗೆ ದಯಮಾಡಿದಿರಿ ? ಹೇಳಸೇಕೆಂದು 

ಕೇಳಿದನು... ಚ್ರಾಹ್ಹಣನು ಅಯ್ಯಾ ! ನಾನು ಕನ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ. ಬಂದಿರು 

ವೆನು ನಿನ್ನ ಮುಗೆಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆಮಾಡು ಸಂದೇಹಪಡಬೇಡ. 

ಬ್ರಾಹ್ನಣನಾದನನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ವರಿಸಬಹುದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ 
ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು, ಬಳಿಕ ನೀಲಧ್ವಜನು ಅಯ್ಯಾ ! ನೀನು ಹೇಳು 
ವುದು ನಿಜ. ಶ್ಷತಿಯನಾದನನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನನನ್ನು ಮಾಡಬ 
ಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ಮ್ನಮಗಳು ಅಗ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತಾರನ್ನ್ಯೂ ವರಿಸ 

ಲೊಲ್ಲೆನೆಂದು ಶರಥಮಾಡಿರುವ ಗು. ಆದಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನಾನು 
ನೆರವೇರಿಸಲು ಸನುರ್ಥನಲ್ಲ | ಎಂದು ನುಡಿದನು ಹನ್ಯವಾಹನನು ಎಲೈ 
ರಾಜೇಂದ್ರನೇ ! ಇನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಡ ! ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಯಾನ ದೇವನನ್ನು 
ವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿರುವಳೋ ಅತನೇ ನಾನು ಬಾ)ಹ್ಮಣರೂಪದಿಂದ 
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಸರುವೆನೆಂದು ತಿಳಿ ! ನಾನೆ ಅಗ್ನಿ ಪುರುಷನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನ್ನ 
ಮಗಳ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು ! ಎಂದನು. 

ಆಬಳಿಕ ಸ್ಮಾಹಾ ಸುಕ್ಕನಾಗಿ ನೀಲಧ್ಯಜನು ಅಗ್ಕಿಯನ್ನು' ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, 
ಯಜ್ವಪುರುಷನೆ ಹೌದೆಂದು ನಂಬ್ಕಿ, ಆತನನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ವಾಮಾ! ಆದರೆ 
ನಿಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುದುವೆಮಾಡುವೆ. ನೀವಾದರೋ ಈ ದಿನ 
ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ನನ್ನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆ 
ಗಳನ್ನು ಸುಖದಿಂದಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತ, ನನ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರಕೋಂಟಿಯಂತೆ ನಿರತ 
ರಸ್ತಕನಾಗಿರಜೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯು ಒನ್ಪಿದುದ 
ರಿಂದ ನೀಲಧ್ಯಜನು ತನ್ನ ಮಗೆಳನ್ನು . ಶಾಸ್ತ್ರನಿಧಿಯಂತೆ ಅಗ್ಮಿ ದೇವನಿಗೆ - ಮದುವೆಮಾಡಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಕ್ಷೇರಸಾಗೆರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯೂ, ಹಮಾ 
ಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿನನ್ಕೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುನಂತೆ ಈ ಅಗ್ಕಿಪ್ರರುಷನು ಮಾಹಿಷ್ಟ್ಯತೀ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿ ರುವನು. 

ಎಲ್ಲೆ ಜನಿಮೇಜಯರಾಯನೇ | ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಆತುರವಾ ಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಧಾನಸಡಿಸಿಕೊಂಡೆಯಾ ? ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಬಳಿಕ ನೀಲಧ್ವಜನು ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತನು ಮಾರಲಾರದೆ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಯುನ್ಧಮಾಡುವೆನೇ ಹೊರತು ಕುದುಕೆಯ ಕೂಡಲೊಲ್ಲೈೆನೆಂದು ಶಪಥಮಾಡಿದನು. ಅಷ್ಟುಹೊತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಹಗೆಯಾದ ಕತ್ತಲೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಮ.ಉಯದಿರನೆಂದು ಹೆದರಿ ಕನ್ನೈದಿಲೆಗಳು ಬಾಡಿದವ್ರು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನಗುವಂತೆ ತಾವನರೆಗಳು ಅರಳಿ 
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ದವು, ಜಾರೆಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಕುಂಡಿಣಿಯಂತೆ ಕೋಳಿಗಳು 
ಕೂಗಿದವು, ಮೊದಲಿನಹಾಗೆ ವಿರಹವ್ಯಥೆಯಿಂದ . ಕೊರಗದೆ. ಚಕ್ರವಾಕ 
ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೆರೆದವು, ದುಂಬಿಗಳು ರಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಸೂರ್ಯನು ಎಳೆಬಿಸಿಲ 
ಹೊಂಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಚೆಬ್ಬುತ್ನ ಪೂರ್ವಾಚಲದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಉದಯಿ 
ಸಿದನು. ಇತ್ಮಲಾದರೋ ಅರ್ಜುನನು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ 
ಚತುರಂಗಸೇನೆಯೊಡನೆ ಮಾಹಿಷ್ಟ್ಯತೀ ನಗರವನ್ನು ಮುತ್ತಿದನು. ನೀಲ 
ಧ್ವಜನು ಸರ್ವಸನ್ಮಾಹದಿಂದ ತನ್ನ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಮುತ್ತಿದನು, 
ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗಿದಮೇಲೆ . ಹಾರಾಡುವ ಮಿಂಚುಹುಳುವಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯು 
ಮಾಯವಾಗುವುದುಂಬಿ? ಅಗ್ನಿಜ್ಯಾಲೆಗೆ ಹೆದರದನನಾದ ಅರ್ಜುನನು ನೀಲಜ್ವ 
ಜನ ಅಂಗವಣೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವನೆ ? ನೀರಾನೇಶದಿಂದ ಕಾದಿ ಶ್ರಣನಾತ್ರದಲ್ಲಿ 
ನೀಲಜ್ಜಜನ ಸುತ ಸಹೋದರ ಬಾಂಧವರಿಂದೊಡಗೊಡಿದ ಸೇನೆಯನ್ನು ಚದ 
ರಿಸಿ ನೀಲಧ್ಷ್ಯಜನನ್ನು ಗಾಂಡೀವದಿಂದ ಹೊಡೆದು ದಿಂಡುಗೆಡಹಿ ಅರ್ಜುನನು 
ಆರೃಟಸಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಸಾರಥಿ ಸು ರಥವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿ 
ಸ್ವೃತೀ ನಗರವನ್ನು ಸೇರಿದನು, ಕೋಟೆಕೊತ್ತಳಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ 
ದರು, ವೀರಭಟರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗೆಂದಿ ಮರೆಹೊಗೆಲರಿಯದೆ ಬೆರಗಾದರು, ಪಟ್ಟಣ 
ದಲ್ಲಿಯೂ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಗಜಬಜಿಯುಂಟಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಶೈತ್ಯೋ 
ಪಚಾರದಿಂದ ಕಣ್ಣೆರೆದ ನೀಲಧ್ಮಜನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಳಿದ ವ್ಯಸನನನ್ನು 
ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಫೈ ಪ್ರತಿಕೂಲೆಯಾದ ಪ್ರೆಚಂ 
ಡಿಯೇ! ನಿನ್ನ ದುಸ್ಟತನದಿಂದ ನಮಗಿಂತಹ ಕಷ್ಟಬಂದಿತು, ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತರು 
ಮೈಗುಂದಿತ್ಕ, ಮಾನಹಾನಿಯಾಯಿತು, ಮಹಾಪರಾಧವು ಕೈಗೂಡಿತು, ನೀನೆ 

ನನ್ನ್ನ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಕೂಲದೇವತೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಡ ಹೋಗು 

ಎಂದು ಗದರಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಜೈದು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೊರನೂಕಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು 
ಕಾಣಲನುವಾಗಿ ಕುದುರೆಸಹಿತ ಧನಕನಕ ವಸ್ತುವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು 
ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕುದುರೆಯನ್ನೊ ಬ್ಬಸಿದನು. 
ನೀಲಧ್ವಜನನಸ್ಸು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಕಿರೀಟಯು ಚತುರಂಗಸೇನೆ 

ಯೊಡನೆ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಡೆದು ವಿಜಯಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ)ಯಾಣಮಾಡಿದನ್ಕು 

ನೀಲಧ್ವಜನು ಆತನ. ಅಂಗೆರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಬೆಂಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು 

ಬಂದನು. ಜ್ವಾಲೆಯು ಆಹಾ! ಆಳುವ ಗಂಡನೂ ಅರಸಾಗುವ ಮಕ್ಕಳೂ, 

ಅಟ್ಟಿಹಾಸದ ಸಂತೋಷವೂ ಇಲ್ಲವಾದಬಳಿಕ ಈಹಾಳು ಅರಮನೆಯಲ್ಲದ್ದು 
ಫಲವೇನು, ನಾನೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಫಿರಲೊಲ್ಲೆ ನೆಂದು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಉನ್ಮುಖನ 
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಸತ್ಯುವಂತನಾದ ಉನ್ಮು 
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ಖನು ಅಕ್ಕನನ್ನು ಆದರಿಸಿ ಬಂದಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳಲು, ಹಥ ಷ್ಟ 
ಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನಸು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು : ಕೊಂದು ತ 

ಗಂಡನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀಲಧ್ವಜನೊ 

ವಿಜಯಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು... ಆದಕಾರಣ ಆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು 
ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕೆಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ 

ಬಂದೆನು. ನೀನೆ ಆತನ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ತಕ್ಕವನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು 

ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿಲು, ಕೃಷ್ಣಸ)ಸಾವದಿಂದ ತ್ರಿಲೋಕವೀರನಾಗಿ ಮೆರೆ 
ಯುವ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಹಗೆತನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆ ? ಅರ್ಜುನನು ಅಲ್ಬ 

' ಸಾಹಸಿಗೆರಾದ ನನ್ಮುಂಥನರಿಗೆ ಸದರವಾಗಿ ಸೋಲುನನೆ? ಹಿಂದೆ ರಾಮನ 
ಕೌರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹೊಬ್ಬೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾರದೆ ಅಸ್ಥೈನಾದ ದಶಕಂಠನಿಗೆ 

ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಶೂರ್ಪಣಖಿಯಂತೆ ನೀನು ನನ್ಮೆಡೆಗೆ ಬಂದೆಯಾ? 
ನಿನ್ನ ಮಾಯದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಮರುಳಾಗುವನಲ್ಲ ! ಹೋಗು 

. ಎಂದು ಗರ್ಜಿಸಿದನು, ಜ್ವಾಲೆಯು ಅವನನ್ನು ಬೈದು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಶಪಿಸುತ್ತ 
ಆತನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೆೊರಟುಬರುತ್ತ ಮಧ್ಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನದಿಯನ್ನು 
ಕಂಡಳು. ಆ ಗೆಂಗುನದಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡಿ, ಭಕ್ತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ 
ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿನಮಾಡಿದ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಇಂದ್ರಪದವಿ ಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆಂಬಂತೆ 
ಮೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ನದಿಯ ನೀರು ನನಗೆ ಸೋಂಕದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು. ಹೊರ 
ಹಾಯಿಸುವ ಧರ್ವಾತ್ಮರು ಯಾರಾದರೂ ಉಂಟಿ ಎಂದು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು 
ಗೋಳಾಡುತ್ತಿರುವ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಾವಿಕರು ಇಂತೆಂದರು. 

ಪ್ರಯತೃ ಪೂರ್ವಕವಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕದಾಚಿತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು 
ನೀರು ಮೈಗೆತಾಕಿದಕೆ ಮಹಾಪಾತಕಗಳ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುವಂಥ ಈ ಗಂಗೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಸನಾಡಿದವನ ಪ್ರಣ್ಯವು ಎಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳೋಣ! ಆಹಾ! ಇಂತಪ್ಪ 
ಗಂಗಾತಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ನೀನು ನೀರನ್ನು ಮುಚ್ಟಿನೆಂದು ಹೇಳುವೆಯಲ್ಲ 
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಜ್ವಾಲೆಯು ಅಯ್ಯಾ! ಲೋಕ 
ಪಾವನೆಯಾದ ಈ ಗಂಗೆಗೆ ಒಂದಾನೊಂದು ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾನು 
ಅದನ್ನು ನಿನ್ಮೊಡನೆ ಹೇಳಿಲಾಕ್ಕೆ ಗೆಂಗಾಜೇನಿಯು ಪ್ರತ್ಯಶ್ರವಾಗಿ ಬಂದಕೆ 
ಹೇಳುವೆನು ಎಂದು ನುಡಿದಳು. : ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಮಂ 

. ಡಲುನಿನ ಅಗ್ರೋದಕವಾಗಿ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದಜಲವಾಗಿ ಮಹಾದೇವ 
ನಾದ ಈಶ್ವರನ ತಲೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧೆಯಾಗಿ ಲೋಕಪಾವನೆ 
ಯಾಗಿದ್ದರ್ಕ ಗಂಗೆಯು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ ಶುಖ್ಯಾತಳಾಗಿದ್ದರ್ಕೂ 
ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಹೆದರದವರುಂಟಿ ? ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಮಲದಂತಿರುವ ಮುಖವೂ 

ೈ್ಯ್ಟ್ರೂುೊೂೊ 



8 ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ತುಂಬಿಗೆಳಂತಿರುವ ಮುಂಗುರುಳ, ಮರಿಮಿಾನುಗೆಳೆಂತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳೂ, 
ದಕ್ಷಿಣಾನರ್ತ ಶಂಖದಂತಿರುವ ಕಂಠವೂ, ತಿಳಿನೀರಿನಂತಿರುವ ಲಾನಣ್ಯವೂ, 

ಸವತ 130 ಕುಚಯುಗ್ಮಗಳೂ ಶೈವಾಲದಂತೆ ರಾಜಿಸುವ ಮೈ 
ಸೊಬಗ್ಗೂ ಹಂಸಗೆನುನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ  ಕಾಲುಗೆಳೂ ಗಂಭೀರವಾದ 

ನಾಭಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಗನಡುವೂ, ಮಳಲು ದಿಣ್ಣೈೆಗಳಂತಿರುವ ಪೊರವಾರವೂ, 

ತಾನರೆದಂಟಿನಂತೊಪ್ಪುನ ಕೋಮಲವಾದ ತೋಳುಗಳೂ ಏಿರಾಜಿಸುತ್ತಿರಲು 
ದಿನ್ಯರೂಪವನ್ನ್ನು ತಾಳಿ ಗಂಗಾದೇನಿಯು ಪ್ರತ್ಯಶ್ರಳಾಗಿ ಬಂದು, ದೋಷ 
ಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಪಾನನರೂಪೆಯೆಂದು ಮೂರು ಲೋಕದವರೂ ಸೇವಿ 

ಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ದೂಷರೂಸಿಣಿಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು ? 
ಎಂದು ಜ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. ಅನ್ನಾ! ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸ 
ಬೇಕೆಂದು ಬಂದವಳಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದನಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬಾರದೆಂದು ಹೇಳುವ 

ಮಹಾಮಶಿಮುರ ನೀತಿಯನ್ನರಿತು ಹೇಳಿದೆನು ಎಂದು ನುಡಿದಳು. ಅದನ್ನು 

ಕೇಳಿ ಗೆಂಗೆಯು ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತ ಭಾಗವತಶಿರೋಮಣಿಯಾಗಿ, 

ಬಯಸಿದಾಗ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜನುಂಡಲಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನಾಗಿ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತನಾದ ಕೌರ್ಸುದಿಂದ ಮೆತೆಯುತ್ತಿರುವ 

ಭೀಸ್ಮನು ನನ್ನ ಮಗೆನೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಣೆ? ನನ್ನನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವಳೆ 

ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಬಹುದೆ? ಛಿ! ಭ್ರಷ್ಟೆ ದಾರಹೋಗು ಎಂನು ಗೆದರಿ 

ದಳು. ಬಳಿಕ ಜ್ಯಾಲೆಯು ಅಮ್ಚ್ಯಾ! ನೀನು ಹೆ/ಳಿದುದು ನಿಜ. ದಾಯ: 

ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಉೌರವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುಪುತ)ನಾದ 

ಅರ್ಚು ನನು ನಿನ್ಮ ಮಗೆನಾದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದನಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಜೇರೆ ಮಕ್ಕ 

' ಛಾರು. ಅರ್ಜುನನು ಕೊಲ್ಬದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ನುಗೆನನ್ಮು ಜಯಿಸುನನರಾರಿದ್ದರು. 

ಕೋಮಪಿಸಬೇಡ ಸೈರಿಸು ಎಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು 

ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯನೇ ಲಾಲಿಸು ಹಸಿಯ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ ಜೀನ 

1. ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನಿರ್ಜೀನವಾದ ಒಣನರದ ಬೆಂಕಿಯು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಡು 

ವಂತೆ. ಜ್ವಾಲೆಯು ಕೋಪದೊಡನೆ ಗೆಂಗೆಯ ರೋಷವೂ ಕಣಇಡಿತು. ಆ 

ಗೆಂಗೆಯು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಯುದ್ಧಸಲ್ಲಿ ಕೆಇಂದವನು, ಆರು 

ತಿಂಗೆಳೊಳೆಗಾಗಿ ತನ್ಮ ಮಗನಿಂದಲೇ ತಾನು ಮಡಿದುಹೋಗಲಿ ! ಎಂದು 

ಕಾಪ ಕೊಬ್ಬು ಮಾಸುವಾದಳು.. ಇಷ್ಟುದರೂ ಜ್ವಾಲೆಯು ತನ್ನ ಛಲವನ್ನು 

ಬಿಡದೆ ಅರ್ಜುನನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ಮರಿಸುವ 'ಕೂರಲಗಾಗೆಬೇಕೆಂದು ಗಂಗಾ 

ತಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶನಾಡಿ, ಅರ್ಜುನನ ಮಗನಾದ ಬಭುುವಾಹನನ ಬತ್ಮ 

: ಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಕಕ್ಕಸದ ನಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳ್ನು.. ಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ಡಾ 



ಶಚ್ಣ್ಯಾ್ 

ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ಸ 

ಹೆಂಗಸರ ಛಲವು ಆಂಥದೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೆ? ಸತತ 
ಶಾಪವನ್ನು ದೇವಗೆಂಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ ಸಾಲದುದಕ್ಕೆ ಜ್ ಕೂರಂ 

ರೂಸವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಜ್ವಾಲೆಯು ಅರ್ಜುನಾತ್ಮಜನಾದ ಬಭುುವಾಹನನ ಒತ್ತಿ 
೪ಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿದಳೆಂಬಕ್ಸಿ, ಹೆಂಗಸರ ಮಾಯಾಡಂಬರದ ಚಲವನ್ನುು ಅರಿಯ 

ಬಲ್ಲವರಾರು? ಹೇಳು. ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕಾಸಬಂದಿತು ಅವನಿಗೆ ಮರಣ 

ತಪ್ಪದು, ಅನನು ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರವಂಶವು ಕೊನೆಗಾಣುವುದು, ಅರ್ಜುನನ 

ಅಳಿನನ್ಫ್ನು ಸೈರಿಸದೆ ಪಾಂಡವಕೆಲ್ಲರು ಮಡಿದು ಹೋಗುವರು ಸೆ 

ಕಾರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಆಗುವುದೂ ಕಾಣೆ, ಆದರೆ ಆಶಿ)ತವತ್ಸುಲನಾದ ನಮ್ಮು ದೇವ 

ಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನು ಹೇಗಾದರೂ ತಕ್ಕ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕರೆ 

ಯಿಂದ ಸಲಹಿ ತನ್ಮ್ನ ಭಾವಮೈದುನನ್ನು ಉಳಿಸದಿರಲಾರನೆಂದು' ಇಂದ್ರಾದಿ 
ದೇವತೆಗಳು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಂತೊ!ಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಂತ 

ಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಯ ಮಕರಂದ ಮಭುಕರಾಯಮಾನ 
ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀ ನಿಲಯ ಕವಿನಾಗಶರ್ಮ ಪ್ರಣೀತ ಜೈನಿನಿ ಭಾರತ ಕಥ 

ಸಂಗ್ರೆಹದಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. 

ಹತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಅಶ್ವವು ಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆತಂದು ನಡೆಗೆಡುನಿಕೆ. 

೨ಬ... 
ಕೇಳೈ ಜನನ್ಮೈಜಯರಾಯಕನೇ ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟು ನನು ನೀಲಧ್ಯ್ಯಜನಿಂದ 

ಸತ್ಶ)ತನಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ದಕ್ಷಿಣಮುಖವಾಗಿ 
'ಹೊರಟು ಬರಲು ಮಾರ್ಗದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಗಾನಾಸಸ್ನಾ ನವಾಗಿ 
ಕಿನ್ನರ ಕಿಂಪುರುಷ ಗೆಂಧರ್ನರ ವಿಲಾಸ ಮಂದಿರವಾಗಿ ಡಿವ್ಯೌಷಛಗಳಿಂದ ' 
ರನ್ಯುವಾಗಿ, ಅನ್ಭ್ಫುತದಂತಿರುವ ತಿ9ಿನೀರಿನಿಂಹ ತೊಳತೊಳಗಿ, ಫಲಪುಪ್ಪ 
ಭಾರದಿಂದೊಗ್ಗಿ ತಳಿರಿಡಿದ ವೃಸ್ಸಲತಾನಿಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತ ಹುಲಿ, ಕರಡಿ 
ಸಿಂಹ, ಶಾರ್ಯೂಲ್ಯ ಹುಲ್ಲ, ಶಿವಂಗ್ಕಿ, ಹಮರಿ, ಕಡಜೈ ಕಾಡುಕೋಣ್ಕ ಕಾಳ 
ರಕ್ಕಸರುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆನನೆಯಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವ ಬಂಧ್ಯಾದ್ರಿಯು ಕಂಗೊಳಿಸಿತು 
ಅ ಪರ್ನತದ ದುರ್ಗಮವಾದ ಐಾರ್ಗವು ಹರಿಭಕ್ತರಾದ ಪಾಂಡವರ ಸೈನಿ 
ಕರಿಗೆ ದಿವ್ಯಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಆಕಾಶವು ಭೂತಲಕ್ಕೆ ಇಳಿದು 
ಬಂದಿತೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಚತುರಂಗಸೈನ್ಯವೂ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರವನ್ನು 
ಹತ್ತಿತು. ಸಂದಣಿಯಿಂದ ಸೂರೆಗೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸೇನಾ 



್ 

ಜ್ 
ಗಿ. 

೬೨ ಹತ್ತನೆಯ ಸಂಠಿ, 

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ. ಕುದುರೆಯು ಹತ್ತುಯೋಜನ ವಿಸ್ಮಾರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ 
ಒಂದು ಬಂಡೆ ಸನ್ನು ಕಂಡು, ಅದರಮೇಲೆ ಹೊರಳಿ ತನ್ನ ಮೈದೀಂಬಿಯನ್ನು 

ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಶಿರೆಯಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಮತು. ಆಗೆ ಕುದುರೆಯ 

ಕಾಲುಗಳು ಬೆಜ್ಜರಹಾಕಿದಂತೆ ಶಿಲೆಯಲ್ವಿ ಹೂತುಕೊಂಡು. ದರಿದೃನಮನೋ 

ರಥದಂತೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಾರದೆ ಹೋಯಿತು, ಸತ್ತವನಂತೆ ಸಕಲ ಲೀಲೆ 
ಗೆಳು ಆಡಗಿಹೋಯಿತು, ಆ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಾ ಶೃವು ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 

ಕಾಣುವ ಕಳಂಕದಂತೆ ಅಡಗಿಹೋಗೆಲು, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ದೂತರೋಡಿಬಂದು 

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ದೂರಿಕೊಂಡರು. ಆತನು ಕುದುರೆಯನ್ನೇಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನಾ 

ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಫಲವಾಗದಿರಲು ಹಿಹೋ! ಇದು ಏನೋ 

ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬಮಹರ್ಸಿಯ ಕಾಪವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಶಿಲೆಯ 

ಸಮಿಾಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಖಯಸಿಗಳ ಆಶ್ರಮನಿರಬಹುದು. ಹುಡುಕಿ 

ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮ, ನೀಲಧ್ವಜ, ಯೌವನಾಶ್ವ, ಅನುಸಾಲ್ವಾದಿ 

ಗಳನ್ನು ಸಂಗೆಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಸೂರ್ಯಚಂದ)ೃರೂ, ಅಗ್ನಿ ವಾಯು 

ಪರ್ಜನ್ಯರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕ್ಕರಿಂದಿರುತ್ತಿರುವ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ 

, ಕಲ್ಪವೃ್ಸದಂತೆ ಹೂ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವೃ ಶ್ರಲತೆಗಳಿಂದ 

ರಮ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಡೃತುಗೆಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಶೀತೋಷ್ಠ ಭೇದವನ್ನು ಕಾಣ 

ದಿರುವ ಆಶ್ರಮವು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು 

ಶಿದಿಸುವವರಾಗಿ, ಸಮಿತ್ತು ದರ್ಭೆ ಫಲಪುಸ್ಪ ಪರ್ಹಾದಿಗೆಳೆನ್ನು ಸಂಪಾಔಿಸ 

ತಕ್ಕವಕೆನಿಸ್ಕಿ, ಜಪತಪ ಸ್ಥಾನ ಆಬ್ಮ್ಕ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ಪಾದಿಗೆಳನ್ನು ಆಚರಿಸತಕ್ಕ 

ನಿಧಿ ನಿಧಾನನನ್ನು ಶಾಧಿಸುವರೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಸೂರ್ಯನಮ 

ಸ್ಕಾರ ವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾದಿಗೆಳೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆದರದಿಂದ 

ಸತ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಗಿವರ್ಯರು ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಖಕರವಾದ ದಿವ್ಯಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಮಹಾಶೇ 

ಜಸ್ಸಿನಿಂದೊಪು ವತ್ತೆದ್ದು ಸೌಭರಿಮುನಿಯು, ಶೀತಳವಾದ ಅಗ್ಕಿಯೋ ! ಬಿಸಿಲ 

ಜಳವನ್ನು ತೊರೆದ ಸೂರ್ಯನೋ [ ತಣ್ಣ ಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂ 

ದ್ರನೋ ! ವಿಷಕಂಠಕನಲ್ಲದ ಶಂಕರನೋ ! ರಜೋಗುಣನನ್ನು ತೊರೆದ 

ಬ್ರಹ್ಮನೋ ! ಶೇಸಕಾಯಿಯಲ್ಲದ ವಿಷ್ಣುವೋ ! ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ್ಮತೇಜಸ್ಸಿನ 

ಓಜೆಯೋ ! ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗದು ಎಂಬಂತೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅರ್ಜುನನು 

ಆತನನ್ನುಕಂಡು ಸಾಸ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ಕಿ ಅಂಜಲಿಬದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತು 

ಕೊಂಡನು. ಕೂಡಲೆ ಮುನಿಪೋತೃಮನು ಆತನನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದಾದರಿಸಿ 

ಯೋಗಕ್ಷೇಮನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಕೇಳಿ, ಅಯ್ಯಾ ! ನೀನು ಯಾರು ? ಇಲ್ಲಿಗೆ 



(10) 4" ಕ್ರಿಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ' ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ಗ 

| ಬರಲು ಕಾರಣಪೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಗೋತೃವಧೆಯಿಂದ ವುಂಟಾದ ಪಾಪ 

ನನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ಧರ್ವರಾಯನು ಅಶ್ಶ ಓಮೇಧಯಾಗವನ್ನು 

ಮಾಡಲುಪಕ್ರಮಿಸಿ, ಅಶ್ವರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಏಸಲು ನಾನು ಅದರೊಡನೆ 
' ವಿಜಯಹಯಾತಿ)ಗಾಗಿ ಹೊರಟುಬಂದೆನು ಮಧ್ಯ್ಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯು ಕಲ್ಲು 

' ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕದಲದೆ ಕಚ್ಚಿರಕದ ಬೊಂಜೆಯಂತಾಯಿತು ಎಶ 

ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಸಿನ್ನು ಚನುಗ್ರ ಹದಿಂದಲ್ಲದೆ ಈ ನನ್ನ ಯಜ್ಞಾಶ್ಚವು ಪೊರನ? 

ಹುನ ವಿಧಾನನನ್ನು ಕಾಣೆ ! ಆದಕಾರಣ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಯ ರಿಸ 

ಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 

... ಆಗೆಆ ಮುನೀಶ್ವರನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲ್ಫೆ ಮೊಡನೇ | ಒಂದೆ 
| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನು ಆತ್ಮಜೋಧೆಯನ್ನರುಹಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೂ, ಕೊಲ್ಲುವು 

ದಕ್ಕೂ, ನೀನಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರವು ಅಳಿಯಲಿಲ್ಲ 

ವಲ್ಲ್ಯಾ ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ನಿನಗೆ ಗೋತ್ರೃಹತ್ಯಾ 
ದೋಷನವೆಲ್ಸಿಂದ ಬಂದಿತು. ದಯಾಸಮುದ)ನಾದ ಭಗವಂತನ. ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ 

ಪಾತ್ರನಾದಬಳಿಕ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದಿಂದ ಫಲವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಧರ್ವರಾ 
ಯನು ತಿಳಿಯದವನಾದನಲ್ಲ ! ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕತ್ತೆಯ ಆಕಾ 
ರದ ಹರಿಯನ್ನು ಹೆೊೊಡೆದುಕೊಂಡುಬಂದು ಭ್ರಮಿಸುವ ನೀನು, ಕಲ್ಪವೃ್ರದ 

ನೆಳಲನ್ನುತೊರೆದು ಬೂರಗೆದ ನೆಳೆಲನ್ನ್ನು ಸರುವ ಮೂಢನನ್ನು ಸರಿಹೋಲುನೆ 
ಯಲ್ಲಾ ! ಮೇಲಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುವ ಹಸುವು ನುನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಆದ 
ರ ಹಸದು ಣಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ತನ ಸನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಯನು 
ತಂದು ಮನೆಯಕ್ಪಿ ಕಟ್ಟದನನಹಾಗೆ ಬ(ನಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲಾ 
ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿ ಧಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಶ್ವ್ಚನೇಧವು ಯಾನ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. 
ಧರ್ವಪುತ್ರನು ' ಬುದ್ಧಿ ಹೀನನಾದನೇ ? ಹೋಗು ಎಂದು ಗದರಿಸಿ ಹಖ್ಯಾಳಿಸಲು 
ಆರ್ಟು ನನು ಯಸೀಶ ಓರನನ್ನು ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಇಂತೆಂದನು. 

' ಸ್ವಾಮಾ |! ನಾವು ಹರಿಯನ್ನು ಮರದು ಬದುಕಲಾರೆವು. ಆ ದಯಾ 
ನಿಧಿಯು ಸದಾ ನನ್ನು ಹೃದಯಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವನು. ಧರ್ಮರಾ 
ಯನು ಆತನನ್ನುಬಿಟ್ಟು ಅರಗಳಿಗೆಯೂ ಜೀವಿಸಲಾರನು, ಆತನ ನಿರೂಪದಿಂ 
ದಲೇ ಈ ಕೃತುನನ್ಮು ಕೈಕೊಂಡೆವು. . ಆದರೆ ಬಾಲಧಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದ 
ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀತಿಬೋಧಯನ್ನುಮಾಡಲು ತಾವು ಗುರುಗಳಾಗಿರು 
ಏರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಶಿಷ್ಯನು ಆದಕಾರಣ ಈ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕುದುರೆ 

'ಯನ್ನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಉಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸೌಭರಿಯು 
'ಸ0ತೋಷದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನುಮಾಡುತ್ತ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟ 

1 “ 



ಓಳ 'ಹೆತ್ತನೆಯ ಸಂಥಿ. 

ದರೆ. ಆ ಕುದುರೆಯು ವೆಇದಲಿನಂತೆ ನಡೆದುಬರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದನು. 
ಅದನ್ನುಕೇಳಿ ಆಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ಕನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಸ್ವಾಮಿಾಾ ! ಹೀಗಾಗಲು 

ಕಾರಣನೇನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸವಿಸ್ಮಾರನಾಗಿ 

ನನಗೆ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೌಭರಿಯು ಇಂತೆಂದು ನುಡಿಯ 

ಲಾರಂಭಿಸಿದನು. 

ಎಲ್ಲೆ ಅರ್ಜುನನೇ ! ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು, ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ವೇದವೇದಾಂಗೆ ಪಾರಂಗತನಾಗಿ ಧರ್ವಮಾರ್ಗನಿರತನಾಗಿದ್ದ ಉದ್ದಾಲಕನೆಂಬ 

ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದನು. ಆತನು ಗೃಹೆಸ್ಯನಾಗೆಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಸಕ್ಕುಲ 
ಪ್ರಸೂತನಾದ ಶ್ಫೋತಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗಳಾದ ಚಂಡಿಯೆಂಬವಳನ್ನು 
ಮದುವೆಯಾದನು. ಬಳಿಕ ಆ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ. ಸಂಸಾರಮಾಡತೊಡಗಿ 

ನ್ರಿಯೇ ! ನೀನು ಸತ್ಕುಲಜಾತನಾದ ಬಾ )ಹ್ಹಣನ ಮಗೆಳಾದುದರಿಂದ ಮೌನಿ 

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ್ನ ಜಪತಪಾನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು 

ಧರ್ವವಾಾರ್ಗದಿಂದ ಅತಿಥಿಶುಶೂಷೆಯನ್ನು ಪತಿಸೇನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇ 

ಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಚಂಡಿಯು ಹಾ ! ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ನಿನ್ನ 

ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಳಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನು ಪರಿಚರ್ಯವನ್ನು ಮನೆಗೆಲಸಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಲು ದಾಸಿಯಾದವಳೇ ! ಈ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಡು, ನಾನೇ ನಿನ್ನು 

ಅರಸಿಯಾದುದರಿಂದ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಶೇಳಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು 

ಎಂದು ಚಂಡಿಯು ಚಂಡಿ ಮಾಡಿದಳು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಉದ್ಧಾಲಕನು 

ಆಹಾ! ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ. ಕಳಿವಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳಿ ಮಾವಿನಮರ 

ವನ್ನು ತೊರೆದು, ಬಲಿತ ಬೊಬ್ಬುಳಿಯಮರವನ್ನು ಸೇರಿದ ಗಿಳಿಯ ಬಾಳಿನಂತೆ 

ನನ್ನ್ನ ಗತಿಯಾಯಿತು ಇನ್ನು ನನಗೆ ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವುಂಬೆ ? ಎಂದು 

ಅನುದಿನವೂ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿಗ್ದನು. [ 

ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೊಂದುದಿನ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ನೆಂಬ ಮುನಿವರ್ಯನು 

ಉದ್ದಾಲಕನಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಂದ ಸಕ್ಕೃೃತನಾಗಿ ನಿನಯದಿಂದ ತಲೆವಾಗಿ 

ಖಿನ್ಮನಾಗಿ ತನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂ೦ಡಿರುವ ಉದ್ದಾಲಕನನ್ನುು ಕುರಿತು; 

ಅಯ್ಯಾ ! ನೀನು ಖಿನ್ನನಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಬೆಸಗೂಂಡನು. ಉದ್ದಾ 

ಲಕನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ರತಿಕೂಲಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ಮರಿಸಿ ಹೇಳಲು, ಎಲೈ 

ಉದ್ದಾಲಕನೇ 1 ನೀನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದೇತಕ್ಕೆ ? ನಿನಗೆ ಯಾವ 

ಉಾರ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡವೆಂದು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ 

ತಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವಳು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ 

ಚಿಂತೆಯು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನು ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೊ€ 



1 ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಣೆ. ಛೆ 
ತ್ತಿರುನಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೊಂದು 
ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದು 

ನಾನು ಅದನ್ನು 

ದನು. ಹೀಗೆಯೇ ಉದ್ದಾಲಕನು ಸಂಸಾರಮಾಡು 

ದಿನ ಆತನ ತಂದೆ ಕ್ರಾದ್ಧಬಂದಿತು ಆಗೆ ಆತನು ತನ 

ಎಲೆ ! ನಾಳೆಯದಿನ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಶ್ರಾದ್ಧವಾಗೆಬೇಕ್ಕು 

ಮಾಡೆನು, ಉತಮರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ನಿನುಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, 
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧಾನ್ಯಗೆಳನ್ನು ತಂದು ಭಕ್ಷ $ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವದಿಲ್ಲ, 

ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ರಾಕ್ಟಣ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನಿತ್ತು 

ಅವರನ್ನು ಆದಂದಿಂದ ಸತ್ಯರಿಸಲೊಲ್ಲೈ ನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಶೇಳಿ 

ಚಂಡಿಯು ಇದು ಹೀಗೋ ಸರಿ ನಾಳೆಯೇ ನಾನು ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು, 

ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕಿ ಉತ್ಕಮಧಾನ್ಯಗಳಂದ ಭಕ್ಷ್ಯಬೋಜ್ಯಗೆಳನ್ನು 

ಮಾಡಿ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮನೆಮಾರುಗೆಳನ್ನು ತಬಜ್ರೆಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು 

ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ರಾತ್ರಿಯೇ ಶ್ರೋತಿಯಕರ್ವನಿಷ್ಕರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಟ್ರುಣರಿಗೆ 

' ನಿಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕುತುಪಕಾಲನನ್ನು ನಾಾರದಂತೆ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, 

ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬಹುವಿಧದಿಂದ ಆದರಿಸಿ, ದಾನದಕ್ಷಿಣೆಗೆಳನ್ನು. ಉಡು 

ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಲೋಪವಿಲ್ಲದಂತೆ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿಸು 

ವೆನು, ಇಗೋ ! ನಾಳೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರೆಏಸಿಡುವೆನೆಂದು 

ಹೇಳಿ ಜೇಣಾದ ಸದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಣಿಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದಲೂ 

ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕ್ರಾದ್ಧಕರ್ವನನ್ನುು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದಳು. 
ಆಗೆ ಉದ್ದಾಲಕನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಕ್ರಾದ್ಧಾಂಗೆವಾದ ಏಿಂಡ 

ವನ್ನು ಬೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸುಡೆಂದು ಹೇಳದೆ ಮರೆತು ಮಡುನಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಾ ! 

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಚಂಡಿಯು ಉದ್ರೋಕದಿಂದಾಪಿಂಡಗೆಳನ್ನೆತ್ತಿ 
.ಬೀದಿಗೆ ಬಿಸಾಡಿದಳು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಕರ್ಮಭಂಗೆವಾಯಿತೆಂದು ಕುಪಿತ 

ನಾಗಿ ಉದ್ದಾಲಕನು ಎಲೌ ನೀಚಳೇ ! ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಗೆಯಾದನನೆ ? 

ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಚಂಡಿಶನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದುದರಿಂದ ನೀನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗಲಾಗಿ 
ಉರುಳಿ ಹೋಗು ಎಂದು ಕ್ರೂರವಾದ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಬಳಿಕ್ಕ ದಯಾ 
ಭರಿತನಾಗಿ ತನ್ಮ್ನಲ್ಲಿತಾನೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲಾನು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಧರ್ವಾನುಜನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಅಶ್ಚದೊಡನೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ನಿನ್ಶಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹೋದ 
ಕ.ದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಿನಗೆ ಮೋಘ್ರವಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿ 

ತಾನು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಹಿಸಿ, ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು, 
ಈಗ ಚಂಡಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಅರೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಳು. ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಹೋಗಿ 

ಆಕುದುರೆಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಹರಿಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಚಂಡಿಗೆ ಕಾಸ 
“ ನಿನೋಚನೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಯು ನಡೆದು ಬರುವದು ಹೋಗು | ಇಲ್ಲಿಂದ 



೭, ಹತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಮುಂದಿನ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭೊರೆಗಳು ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಆದುದರಿಂದ ಶಿ (ಹರಿಯನ್ನು 
ಮರೆಯ ಬಿಡಸೇಡ, ನಾನು ಹೇಳಿದಮಾತು ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯುಂಟಾ 
ಗುವುದು ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಆದರಿಸಿ ಸೌಭರಿಯು 
ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಳುಸಿಕೊಟ್ಟನು, ಬಳಿಕ ಅರ್ಜುನನು ಕುದುರೆಯಬಳಿಗೆ 
ಬಂದು ಹರಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಕುದುರೆಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು, ಹರಿಯು 
ಹರಿದಾಡಿತ್ತು, ಚಂಡಿಯು ಮೈಕೊಡವಿಕೊಂಡೆದ್ದು ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಆದರಿಸ 
ಲ್ಪಟ್ಟು ತಪೋನನಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದಳು, ಆಫ್ಲಿದೃವರೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ವರ್ಯಯು 
ಕೃರಾದರು, ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೂಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು, ವಿಸ್ಕ್ರಿತರಾದ ಸೇನಾಜನ 
ರಿಂದೊಡಗೊಡಿ ಅರ್ಜುನನ ಕುದುರೆಯು ತೆಂಕನೊಗವಾಗಿ ನಡೆದು ಚಂಪಕಾರ 
ಪುರವೆಂಬ ಹಂಸಧ್ವ್ಯಜನ ರಾಜಧಾನಿಯ:ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿತು. ' 

ಕ್ರೀರಸಾಗರವನ್ನೂ, ಕೈಲಾಸವನ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಗೆಲೋಕವನನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸು 

ತ್ತಿರುವ , ಆ ನಗೆರದ ಸುತ್ತಲೂ 'ಕೀರ್ತಿಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತಲೂ ಆವೃತವಾಗಿ 
ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿವೇಷವೋ ಎನ್ನುವಹಾಗೆ ಕೋಟೆಯು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿ 
ದ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರಸಾದ ಹೆಂಸಧ್ಮಜನು ಅರ್ಜುನನು ಅಕ್ವರಕ್ಷೆಯ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ 
ತನ್ಮ್ನದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾರಿಬಂದನೆಂಬ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಾನ 
ಭಾನದಿಂದ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ತನ್ನಾಪ್ತಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸುಮತಿ ಪ್ರಮತಿಗೆ 
ಳೆಂಬವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯಾ ! ಈಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜುನನ ಕುದುರೆ 
ಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಾರದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದು 
ವರೆಗೊ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ )ಬಾಳಿದರೂ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ 

ದರ್ಶನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸೊಪ್ಸಾಗಿ ಬಾಡಿ ಕುಸಿದುಹೋಗುವ ಈ 

ಹಾಳುದೇಹವು ನಾಶವಾಗುವುದೇನಿಜ, ಹಿ (ಗಿರುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ 

ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಆತನ ಬಾಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನುಪಡೆಯುವುದೆ ಉತ್ತಮ. 

ಆದಕಾರಣ ಈತನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದೇ ಸಿದ್ಧವೆಂದು ಕಬ್ಟುವಣಡಿದನು. 

ಕಳ್ಳ ಜನಮೇಜಸರಾಯನೇ |! ಇಂತೆಂದು ಕೆಟ್ಟುಮಾಡಿದ ಹಂಸಧ್ವ್ಯಜನು 

ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸ ಗ)ಜೆಗಳೂ, ಪರಿವಾರದವರೂ, ಸದಾ ಹರಿಪೂಜೆಯಿಂದ ಪರಿಶೃ 

ದ_ರಾಗಿ, ಧರ್ಮದಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಹಾವನರಿನಿಸಿ, ವಿಕಪತ್ಥಿ ವ್ರತಸ್ಥರಾಗಿ ಗತಿಹೀ 

ನಾದ ನೀಚರ ಸಹವಾಸನನ್ನು ತೊರೆದು ಶಾಂತಮನಸ್ಕರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು, 
ನೇಮಿಸಿದನು. ಅತನ ನೇಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರ ಜಾಪರಿವಾರದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ 

ಏಕಪತ್ಕೀವ್ರೃತ ಅನಂತಪೂಜೆ ಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪತ್ನಿ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರನಿಕಾರದತೆ, 

ವೇದವಿಚಾರಪಾರಾಯಣ್ಕ ಅಲಂಕಾರಮಂಡನ ವಿಷಯಸುಖದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ, 

ಲೋ ಭವಿನರ್ಜಿತತ್ವ, ಸದ್ಗುಣಾಭರಣ, ಸಂತೋಷವಾಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತ 

ರಾಗಿ, ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸುಮ್ವ್ಯಾನದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. 



ತ್ತ ' 
1... ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೬೭ 

ಇಂತಿರುವ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೂ, ಸ ತ 
ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ, ಇಲ್ಲದವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಸೂ 
ಬಾಳುವುದಕ್ಕೂ, ಶ್ರೀಹರಿಭಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸದಾ ಸತ್ಪುರುಷರಸೇ 

ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಆನಂದವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಲಿಯುತ್ತಿರುವರು,. 

ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ರಥಗಳು ಎಸ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾಏಿರವೂ, ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದುಸಹಸ್ರ 

'ಆನೆಗಳೂ, ಒಂದುಲಕ್ರ ಕುದುರೆಗಳೂ, ಒಂದುಕೋಹಿ ಕಾಲಾಳುಗಳೂ, ಒಬ್ಬ 

ದಳಪತಿಯ ಕೈಕೆಳಗಿರುವುದು, ಇಂತಪ್ಪ ದಶಪತಿಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂ೦ದುಜನರು 

ತಂತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದೊಡಗೊಡಿ, ಹಂಸಧ್ವಜನ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆಯ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ 
. ಪೊರಮಟ್ಟು ನಡೆತಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ. ಈ ಹಂಸಧ್ವ್ಯಜನಿಗೆ ಧನಬಲನೆಂದ್ಕೂ 

.. ಚಂದ್ರಸೇನನೆಂದೂ, ಚಂದ್ರಕೇತುವೆಂದೂ, ಚಂದ್ರದೇವನೆಂದೂ, ವಿಡೂರರಥ 

ನೆಂದೂ ಧರ್ಮವಾಹನನೆಂದೂ, ನ್ಯಾಯವರ್ತಿಯೆಂದೂ, ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿ 
ಪರಾಕೃಮಿಗಳಾದ : ಏಳುಮಂದಿ ತಮ್ಮಂದಿರೂ, ಸುದರ್ಶನ, ಸುಧನ್ವ, ಸುನು 

. ನಸ್ಕ ಸುರಥರೆಂಬ ಶೂರಾಗ್ರೆಗೆಣ್ಯರಾದ ನಾಲ್ಕುಜನ ಮಕ್ಕಳೂ ಇರುವರು 
ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮರದಿಂದ ತಾನಾಗಿ ಕುಳಿತು ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೇಳದೆ ತೆಗೆದು 
ಕೊಂಡನೆಂಬ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೊರಿಸಿ, ತಂಖನೆಂಬವನು ರಾಜನಬಳಿಗೆ ಕರೆದುತರಲ್ಕು 
ಧೊರೆಯು ಆತನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಡಿಸಿಹಾಕಿದನು. ಹೀಗೆ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ ಕೆಗೆ 
ಳನ್ನು ಲಿಖಿತನೆಂಬವನು ತನ್ಮ ತಪೋ ಬಲದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ 
ಚಿಗುರಿಸಿದನು. 

| ಇಂತಪ್ಪ ಮಹಾಮಸಿಮರಾದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಶಂಖಲಿಖಿತರಿಬ್ಬರೂ 
. ಈ ಹಂಸಧ್ವ್ಯಜನಿಗೆ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿರುವರು. ಭಧೊರೆಯು ಅವರ ಮಾತನ್ನು 
,ಮಾರದೆ ಅಜ್ಜಾನುವರ್ಮಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿರುವನು. ಇಂತಪ್ಪ ರಾಯನ್ಳು 

_ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವ ರಣಭೇರಿಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ 
ಹಿಂದುಳಿದ ವೀರನನ್ನು ತನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು : ವಿತಾರಿದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಊದು 
ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸುವನು. . ಇದು ಆ ಶಂಖ 
ಲಿಖಿತರ ಧರ್ಮಕಾಸ್ತ್ರದ ಮರ್ಮವನ್ಮರಿದು ಮಾಡಿದ ಕಟ್ಬಿಳೆಯಾದುದರಿಂದ 
ಆತನು ತಪ್ಪದೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುನನು. ಬಳಿಕ ಅರ್ಜುನನ ಉದುರೆಯನ್ನು 
ತಂದು ಅರಮನೆಯ ಕೊಬ್ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಜೀಕೆಂದಾ» ರಾಜನು ಡಂಗುರವನ್ನ್ನು 

.. ಹೊಯ್ಸಿದನು, ಕೂಡಲೆ ಸಕಲಜನರೂ ನೀರಾವೇಶಯುಕ್ತರಾಗಿ ತಂತನು 
ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆನೆ ಕುದುಕೆ ತೇರು ಕಾಲಾಳುಗಳ ಸಂದಣಿ 
ಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ . ಹೊರಡಲೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತೆ, ನಿಸ್ಸಾಳಬೇರಿಗೆಳು 



೭೮ ಹತ್ನನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಬಳಿಕ ಇಂದ್ರಪುತ್ರನೆಂಬ ನೈರದಿಂದ ಸಾಂದ್ರವಾದ ಪರ್ವತಪಜ್ಮಿಗಳು 
ಆಹ್ಚಿಕೊಂಡು ದಟ್ಟ್ಟೈಸಿ ಅರ್ಚುನಸಮೇಲೈತಂದವೋ ಮಗೆನಾದ ಕರ್ಣನನ್ನು 
ಕೊಂದನೆಂಬ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ಮಾಕಾರವನ್ಮಾಂತ ಒಂದುಕೋಟ 

ರಥಗಳನ್ನು ಇಳುಹಿಸಿದರೋ ಭೂಮಂಡಲವೂ ಸೇನಾಸಹಸ್ರವನ್ನು ಹೆತ್ತು 
ಕಳುಹಿಸಿತೋ ನನ್ನುವಹಾಗೆ ಹಂಸಧ್ಭಜನ ಸೈನ್ಯವು ನಡೆತಂದುದು, ಅದನ್ನು 
ಕಂಡು ಆ ನಗೆರದ ಜನಕೆಲ್ಲರೂ ಆಹಾ ! ನಮ್ಮ ರಾಜನಾದ ಹಂಸಧ್ವ್ಯಜನು 
ಕಂಸಾಂತಕನು ಮೈದೋರಿದಹೊರತೂ, ಪಾರ್ಥಂಗೆ ಸೋಲುವವನಲ್ಲ. ನಾವು 
ಮಾನುಷಜನ್ಮಿಗಳಾದುದಕ್ಕೆ ಸಫಲವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನವಾಗುವುದೆಂದೃ 

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮರಭೂಮಿಗೆ ನಡೆತರುತ್ತಿರಲು, ನೀರಪತ್ನಿಯರಾದ ಸತಿ 
ಯರು ನೆಶೆವಾಡದುಪ್ಪರಿಗೆಗೆಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುರವೀಳಯಂಗೊಟ್ಟು, ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿ 

ಮೋಹದಾಲಿಂಗನವನ್ನು ಮೈಮರೆದನುಭವಿಸಿ, ಏಕಾಂತಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಂತಮ್ಮ 

ಗೆಂಡಂದಿರನ್ನು ಆದರಿಸಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಆರತಿಗಳನ್ನೈತ್ತಿ, ಸೇಸೆದಳಿದ್ಕು, ಶುಭ 
ಐಾಗೆಲೆಂದು ಹರಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳುಏಸಿಕೊಟ್ಟು ಅಳಿದನೆರಿಗೆಳೆನ್ನಳೆವಡಿಸಿ 

ಕೊಂಡು, ಬಳಲಿದಮುಡಿಯನ್ನಿಂಬಾಗಿಕಟ್ಮ, ಸೊಪ್ಪಾದತಿಲಕವನ್ನೊಪ್ಪು 

ನಂತೆ ತಿದ್ದಿ, ಬೆವರಿನಿಂದ ಹರಡಿದ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನೊರಸಿಕೊಂಡು, ಪುಳೆಕಗ 

ಳೆದ್ದ ದೇಹವುಳ್ಳಿ ವರಾಗಿ, ನಖಕ್ಷತದಿಂದುಂಟಾದ ಕೆಂಬಾಸುಳನ್ನು ನೋಡಿಕೂ 

ಳ್ರುತ್ತ, ತೊಡೆದ ಗೆಂಧಾನಲೇಸನಂಗಳು ಮೈಸೊನಡಿನೊಡನೆ ಪರಿದುಹೋ 

ಗಲು, ಕತ್ತಿನ ಮುತ್ತಿನಹಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಲಾಗಿ ತೊಡರಿಕೊಂಡಿರಲು, ಕೆಂಬಣ್ಣವು 

ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ತುಟಿಯು ತೋರವಾಗಿ ಕಾಣುತಿರಲು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳು 

ಕಳೆಕಳೆನೆ ಗಂಟಲಫ್ಬಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಳ್ಳು ತ್ಮಿರಲು, ಕೊನೆಗಣ್ಣಿ ನ ಕುಡಿನೋಟ 

ಕಾಂತಿಯು ಕನ್ನಡಿಯಂತಿರುವ ಕದಪುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರಲು, 

ಕೋಮಲಾಂಗಿಯರಾದ ಕಾಮಿನಿಯರು ಪ್ರಿಯರಾಲಿಂಗನದ ಸುಖದಿಂದ ತೃಪ್ತ 

ರಾಗಿ ಕನ್ನೆವಾಡದ ಕೊನೆಯುಸ್ಪರಿಗೆಯನ್ನೇರಿ ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ವಿಲಾಸ 

ದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ತಮ್ಮ ಪೌ ಢಿಮೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸರಸವಾದವನ್ನು 

ಮಾಡುತ ದೇವಪುರನಿಲಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ್ಕ[ದರ್ಶನವನ್ನುು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು 

ಎಂಬಕ್ಸಿಗೆ-ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ(ಕಾಂತಲಸದರುಣ ಚರಣಸರಕೋಜಯುಗ್ವ ಮಕರಂದ 

ಮಧುಕರಾಯನಾನ ಕ ಲ್ಯಾಣಪುರೀನಿಲಯ ಕವಿನಾಗಶರ್ಮಪೃ)ಣೀತ ಜೈಮಿನಿ 
ಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶ್ರಿ(ಶ್ರೀಶಿ;€. 

-ಗ್ರಾಘಾಣಧೇರ ಲದ... 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ಸೆ 

ಹನ್ನೊಂ ದನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಸುಧನ್ವನ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ, 

ಪ್ರಜಾಹಿತೈಸಿಯಾದ ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು. ಬಗೆ 

ಸಕಲರೂ ಹಂಸಧ್ವಜನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರಭೂಮಿಯನ್ನು 

ಶುರಿತು ತೆರಳಿದರು. ಆಗೆ ಹಂಸಧ್ವ್ವಜನ ಮೋಹೆದಮಗೆನಾದ ಸುಧನ್ವನು ತನ್ನ 

ತಾಯಿಯಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಣಿಜಿರಗಿ ಸಾಸ್ಟಾಂಗೆ ಪ್ರಣಾಮವಂ 

ಗೈದು ಅಮ್ಚ್ಯಾ! ಅರ್ಜುನನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಓಡಿದುಕಟ್ಟ, ಆತನೊಡನೆ 

ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿಬರುವೆನು, ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವ 

ದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಲು, ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನು ಕುರಿತು, 

ಅಪ್ಪಾ ! ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಲಾಲಿಸು. ಅರ್ಜುನನು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಹರಿಯನ್ನು 

ಕಾಯುತ್ತಿರುವನು, ನೀನು ಅದನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಹಿಡಿಯಬೇಡ ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ 
ನನ್ನು ಸುಖದಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವ ಹರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಯ 
ವನಾಗು ಪೂರ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾರದಮುನಿಯ ಮುಖದಿಂದ ನಾನು ಆತನ ಲೀಲಾಜಾಲ 

ಗಳನ್ನೂ ಏಚಿತ್ರ ನಿನೋದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರುವೆನು, ಕೃಷ್ಣನು ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಶ್ನ 

ನಾದರೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬಹುದೆುದು ಹೇಳಿದಳು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಧ 

ನ್ವನು ಅಮ್ಚ್ಯಾ ! ಕೇಳು. ನಾನೆಂದಿಗೂ ಈ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪುವನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು 

ನನ್ನಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಲು ಒಂದುಪಾಯವಿದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ, “ಕೈಹಿಡಿದಬ 
ಳಿಕ ಮೈಸಿಕ್ಕದೆ” ಇರುವುದೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೋಯಿಸಿದರೆ ಭಕ 

ನತ್ಸಲನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ತನ್ನ ಏ್ರೀತಿಗೆಪಾತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಶ್ರಮನನ್ನು 
ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೈದೋರುವನು. ಅನಂತರ ಆತನೆದುರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು 
ತೋರಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪಾ ! 
ಎಳೆಗಂದಿಯಾದ ಹಸುವು ಕರುನನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಓಡಿಬರುವಂತೆ ಶ್ರೀಕ 
ಸ್ಥನನು ಅರ್ಜುನನಬಳಿಗೆ ಬಂದೇಬರುನನು. ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯ, ನೀನು ಆತ 
ನನ್ನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಚಿದರೆ ಬಂಧುಬಳಗದ:ರು ನನ್ನನ್ನುಜರಿದು ತಿರಸ್ಕರಿಸು 
ವರು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡಮೇಲೆ ಹಿಷ್ಟ್ಟೈಟ ಬೇಡ ಹೋಗು 
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆಗೆ ಸುಧನ್ಮನು ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಜನನಿ | ತು ರಣಭೂಮಿ 
ಯಲ್ಫಿ ಇದಿರಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಿಮುಖನಾಗಿ ಬಂದುದೇ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹೊಜಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಹುಚಟ್ಟಿದವನೇ ? ಹೆಂಸದ್ಷ್ಯಜನ ಮಗನೆ ? ಅಲ್ಲದೆ ವಿಷು ೫ ನೆ? 
ಹಾಗು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಲಿ ನರನೆಂಬ ಹೆಸರು ನನಗೆ. ಸಲ್ಲುವುದ ? ಅಯ 



೮೦ ಹ ಹೆನ್ಮೊಂದನೆಯ: ಸಂಧಿ, 

ನನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡು, ಆತನ ಪರಾಕ ಫಮವನ್ನು ಶೈಗೆಡಿಸ್ಕಿ, ಅಚ್ಚು 
ತನಮುಂದೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಸಾಹಸನನ್ನು ತೋರಿಸುವೆನು, ಇಷ್ಟರಮೇಲೆ 
ಸೋಲುಗೆಲುವುಗಳು ಪುಣ್ಯವಶವಾಗಿರುವುದು. ಎಂದನು. 

ಬಳಿಕ ಕುವಲೆಯೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಆ ಸುಧನ್ನನ ತಂಗಿಯು ಮುತ್ತಿ ನಾರತಿ 
ಯನ್ನು ಬೆಳಗಿ ವಿಜಯಿಯಾಗೆಂದು ಹರಸಿ: ಸೇಸೆಯನ್ನು ತಳಿದು ಅಣ್ಣ ! 

ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನ್ಮೆಟ್ಚಬಂದರೆ ನಾನು ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಬಾಳುವಹಾಗಿಲ್ಲ.. ಆದಕಾರಣ ಸರ್ನಥಾ ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು 
ವ್ಯರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಳು. ಇಂತು ಸುಧನ್ಯನು 
ತಾಯಿತಂಗಿಯರಿಂಡ ಬೀಳೆೊೊಂಡು ತನ್ಮೇಕಾಂತಮಂಡಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರಲು 
ಅನನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಪ್ರಭಾವತಿಯು ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗೆಂಧಸರಿನುಳ 
ಯುಕ್ಕಮಾದ ಕಪ್ಪುರನೀಳಯ:' ಳನ್ನೂ ಕಂಪೊಗೆದ ಇಂಪುಸೊಂಹಿನ ಸಂಪಿಗೆ 
ಹೂಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾನಭಾವಎವಿಲಾಸದ ಬೆಡಗಿನಿಂದ ಬಿ2ಕವನ್ನು 

ತೋರುತ್ತ ಓಿರನೋಟದ ಏ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿರಕದ ಕಾಮರಸವನ್ನು ಮದ 
ಧಾರೆಯಾಗಿ ಸುರಿಸುತ್ತ ಮನ್ಮಥನ ಮದ್ದಾನೆಯಂತೆ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ನಡೆದು 
ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಚಂದ್ರನನ್ನು ಜರಿವಮುಖವೂ, ಬೆಕ್ಲಿಂಗೆಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ 
ವರಹಾಸವೂ, ಅಚ್ಚಬಿಳಿನಿನ ಮುಂಜರಗೂ, ಚಿತ್ತದನುರಾಗನನ್ನು ಸೂಸುವ 
ತಿಲಕರೂಪ ಚಂದ್ರಬೊಟ್ಟುು, ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಗಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಾಂತಿ 

ಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಕೇಶಪಾಶವೂ, ರಂಜಿತ್ತಿರಲು ನೋಟಕರ ಕಣ್ಮನಗಳನ್ನು 

ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಣ್ಣೊಡೆಯಸೊಬಗೂ ಬೆಡಗಿನನಡೆಯೂ 

ಸಿಂಗರದಿಂದ ಸಂಗೆಡಿಸಿದನೆರಿಯೂ, ತೆಳುವಾವಬಸುರೂ, ಪೊಗೆರೊಗುವ ಅಗಲ 

ವಾದಜಿಯೂ, ಇಂಬಾಗಿ ಬಳೆದು ತೋರುವ ತೋರವಾದ ಬಲ್ಯೊಲಿಗಳೂೂ 

ಥಳಥಳಿಸಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಡೆಗೆಣ್ಟಿನಂಾಂತಿಯ್ಯೂ ಅಂದವಾದ ಆಜ್ಞ್ಯಣ 

ಗಳಸೊಬಗೂ, ಅರೆಬಿರಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ಮುಡಿದ ಕಿರುಜಡೆಯೂ, ಯೌವಿನದ 

ಕಳೆಗಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ತೋರುವ ಅವಯವನದಜಿಡಗ್ಕೊ, ಬೆಡಗಿಗೆತಕ್ಕ ಭೋಗ 

ರಸವೂ, ಥಳಥಳಿಸುತ್ತಿರಲು ತನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಸುಧನ್ವನಮುಂದೆ ಬೇರೊಂದು 

ಬಗೆಯ ಮನ್ನಥನ ಮದ್ದಾನೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತ ಚಂದ್ರ ॥ಾಂತಶಿಲೆಯಿಂದ 

ಮಾಡಿದ ಅಂದಜೆಂದದ ಜೊಂಬೆಯಂಕೆ ಪ್ರಭಾನತಿಯು ಕಳಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. 

ಇಂತು.ಸಂತಸದ ಸನ್ಮೋಹಾನಾಸ್ತ್ರದಂತೆ, ನನ್ನ ಮೈಸಿರಿಗೆ ಈ ತಟ್ಟೆ 

ಯಲಿರುವ ಸಂಪಗೆಯಹೂಗಳು ಸರಿಬರುವುವೇ ? ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳುವ 

ಹಾಗೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುತಂದ ತಟ್ಟೈಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದ ಸರಸಪರಿಮಳ ಗೆಂಧಾನು 

ಲೇಪನಗಳನ್ನುು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಹುಸಿನಗೆಯಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಖವನ್ನು 



(11) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹೆ. ೮೧ 

ನೋಡಿ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಆತುರದಿಂದ € ! ಪ್ರಿಯೆಲಾಲಿಸು. 

ಈ ದಿನ ನಾನು 'ಅರ್ಡು ಸನೊಡನೆ ಯುಷ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ರಣಭೂಮಿಗೆ ಹ 

ಅನನ ಅಂಕಬಿಂಕದ “ಗ [ವನ್ನು ಮುರಿದು, ಅನನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ" ಬಲ 

ವೈರಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣ ನಮುಂದಜೆ ನನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು ತೋರಿಸುವೆನು, ಅದ 

ಸಾಗದಿದ್ದರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೊ ಜನ್ಹನೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ದಿನ್ಯಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯು 

ವೆನುಇದಕ್ಕಾಗಿನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ! ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು 

ಎಂದನು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಭಾವತಿಯು ಓ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾ ! ಯುದ್ಧದಾಸೆ 

ಯಿಂದ ನೀನು ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಇದಿರಾದ ಬಳಿಕ 

ಮುಕ್ತಿಯನ್ನೆ ಹೊಂದುವೆಯಲ್ಲದೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕನಿನ್ನ ನಿವೇಕ 

ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದು. ಸಂತಾನಹೀನನಾದನನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದಲೂ 

ಮುಕ್ತಿಯುಂಟಾಗೆದು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಹೋಗುವನನ ಬಾಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಸಂತಾನಮಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯುಂಟಿ ? ಆದಕಾರಣ ಜಲದೋದ 
ಯದ ಯತುಸಮಯವಾದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನವೆಂಬ 
ನಿನೇಕ ಬೀಜನನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೆ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಭಂಗೆವಾಗೆದು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು: 
ಬಿತ್ತುವ ಬೆಜೆಗಾಲವು ಬರುವುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡ ತುದಿಯಾಂತು ಮಳೆಗಳು 

ವಿಕಾಖೆಯನ್ನು ಮಾರಿರುವುವು ಆದಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಂದಮುಂಜಿ ಸಂತಾನನೆಂಬ 
. ಬೆಳೆಯು ಉದ್ಭವಿಸಲಾರಜೆಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಧನ್ನನು 
ಕಾಂತೇ ! ನೀನು ತಿಳಿಯದನಳೆಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗೆಳೆಲ್ಲ ನಿಜ, : ಆದರೆ ಇದು 
ಸಮಯವಲ್ಲ, ರಣರಂಜಿತಗೆಳಾದೆ ಜೀರಿಗಳು ಮೊಳಗಿ ಮೊನೆಗಾರರಾದ ತನಿ 
ವೀರರನ್ನು ಅಸುವರಕೈಶರುನಂತೆ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುವು. ಅರಸನಾದ ತಂದೆಯ 
ಅಜ್ಜಿ ಸ್ವ್ವಯನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ಆಶನ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಒಳೆಗಾಗೆದೆ ಬದುಕಲಾರೆನು, ಇದೆಲ್ಲ 

ಸ ಬಲ್ಲ ನೀನು ಆಳೂರ ಭಾವನಿಂದ ನನ್ನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು ಎಂದು 
ಮೈಜುನುಧುರನಚನಗೆಳಿಂದ ಸಂತೈಸುತ್ತ ಲಲ್ಧೈವಾತುಗೆಳ ಬೆಡಗಿನಿಂದ ಗಲ್ಲ 
ವನ್ಮುಹಿಡಿದು ಮುದ್ದಿ ಸ್ಕ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕುದ್ಕುತ್ತ ನಾಗಲು, ಆತುರ! ಕಾತ 
ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ರನುಣೀನ ಮಣಿಯು ಆಹಾ ! ಅಸಂಗೆಸಂಗೆರಕ್ಕೆ ಅಂಜಿಹೋ 
ಗುನ ನೀನು ವಿಕೃ ಸುಶಾಲಿಯಾದ ವಿಜಯನ ಸಮರಾಂಗೆಣದಲ್ಲಿ ಕಾನಬಕ್ಟಿ, ಾ 
ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಏನುಜಹೇಳಲಿ . ಎಂದು ಗರ್ನದಿಂದ' ಸುಡಿದು.. ಮಿಡಿ 
ದಕಿ ಒಡೆದುಹೋಗುವಂತೆ ಅನ್ಳುತರಸದಿಂದ ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತಿರುವ ಬಲ್ಹೊ 
ಲೆಗಳನ್ನು ಅವನ ಉರಸ್ಕಲಕ್ಕೊತ್ತು ಗೊಟ್ಟು, ಗಾಢಾಲಿಂಗನನಿಂದ ಬಿಗಿಯಬ್ಬಿ 
ಕುಡಿನೋಟದಿಂದಾತನ ನುನೋಭಾನವನ್ನು. ನೋಡುತ್ತ, ಶೈಂಗಾರರಸಭರಿತ 

1. ಇವೌಢೆ ಕುಂಭಕುಚಗಳೊಡದು ಸೋರುತ್ತಿರುವ ತನಿರಸದಬಿಂದುಗಳೋ ಎನ್ನು 



೮೨ ಹೆಕ್ನೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ; 
ವಂತೆ ಕತ್ತಿನ ಮುತ್ತಿ ನಹಾರವು ಹೆರಿದು ಹರಡುತ್ತಿರಲು, ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ತಕ್ಕೈಸಿ 
ದವಳಾಗಿ, ಪ್ರಿಯನಂಗವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬಳ್ಳಿ ಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಗೆ 
ಕಣ್ಣುಗೆಳು ಕಾತರಗೊಂಡು, ಮುಡಿದಹೂಗಳು ಹೊರಸೂಸಿ, ಚಂದ ನಂತೆ 

ನುಣುಸಾದ ಮುಖವು ಬೇರೊಂದುಬಗೆಯಾಗಿ ಮಾತುಗಳು ದೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ 
ಕೈಗಳು ಕಲಾಸ್ಕಾನಗಳನ್ನು ಸೋಕುತ್ತ ಮೈಪುಳಕದಿಂದೊಡಗೊಡಿ, ಮನ್ವಥಾ 

ತುರವು ಮುಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ, ತೋರಮೊಲೆಗಳಿಂದ ಹಿರೆಯಾಗಿ ಸೆರಗು ಜಾರಿ 

ಹೋಗಿ ನೆರಿಗಳಬಿಗಿಯು ಸಡಿಲವಾಗಿ, ಕಾಮರಸವು ಉಕ್ಕುತ್ತಿರಲು ಬಲಾತ್ಕಾರ 
ದಿಂದ ತನ್ನ ಗೆಂಡನನ್ಮು ಬರೆಸೆಳೆದು ಹೆಂಸತೂಲಿಕಾತಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು 
ಹೋದಳು. 

ಆಗೆ ಸುದನ್ವನು ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳು ಖುತುಸ್ಥಾತೆ 

ಯಾಗಿ ಏಕಾದಶೀವ್ರತವು ಬಂದು ಆ ದಿನವೇ ಸಿತೃಕೃದ್ಧವೂ ।ಅಗೆಬೇಕಾದರೆ 

ಪೈತೃಕದ ಶೇಷಾನ್ಸದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗೆಹಿಸಿದರೆ ಪಿತೃಪ್ರಸಾದವನ್ನುಂಡಂತಿ 

ಆಗುವುದು... ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯು ಕಳೆದಬಳಿಕ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಒಡಗೊಡಬಹು 

ಬಿಂದು ಧರ್ವ್ರಕಾಸ್ತ್ರನಿರುವುದು, ಆದುದರಿಂದ ಖುತುಸ್ಥ್ವಾನಮಾಡಿ ಪತಿಯಲ್ಲಿ 

ರತಿದಾನನನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಯುಕ್ಕವಲ್ಲ 

ವೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿ, ತಂದೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನುಮಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರ 

ಗಾಗಿ, ಈ ತರುಣಿಯಲ್ಲಿ ರಮಿಸಿದರೆ ನನಗೆಂದಿಗೊ ಪಾಪವಿಲ್ಲವೆಂದು. ತಿಳಿದು 

ಧೈರ್ಯವಸ್ಥವಲಂಬಿಸಿ ಸುಧನ್ವನು ಸರಸ, ಚುಂಬನ, ಲಲ್ಲೆ ವಾತು ನಖಕ್ಷತ, 

ಗೆಡ್ಲದಸ್ವರ, ಪೌಢಬಂಧ, ಸನ್ಮ್ಯೋಹನಾಲಿಂಗೆನ, ಗಾಢತಾಡನಂಗಳೆಂಬ ರತಿ 

ಶಾಸ್ತ್ರದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಸಮರತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. 

ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂತಾಮಣೆಯ ಅತಿಶಯವಾದ ಅನಂಗೆಸಮರದ 

ಅಷ್ಯ್ಯಾಯಕರ ಸುಖಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ತೃನ್ನಿಪಟ್ಟು, ಮನುಮಾರ್ಗೆದಿಂದ ಉಚಿ 

ತಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆನೆಂಬ ಸಂತೋಸವನ್ನಾಂತು ಅವಳಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು 

ಯುದ್ಧಭೂನುಿಗೆ ಹೊರಡಲುದ್ಯುಕ್ಕನಾದನು. ಇತ್ತಲಾದರೋ ! ಅರ್ಜುನನ 

ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಕಾತರದಿಂದ ಕದಸಭೂಮಿಗೈ ತರುತ್ತಿರುವ ವೀರಭಟಿರ 

ಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಶೂರಾಗ್ರೆಗೆಣ್ಯನಾದ ತನ್ನ ಕುಮಾರನು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು 

ಹಂಸಧ್ಯ್ಯಜನು ಕೋಪದಿಂಜಕುದಿಯುತ್ತ, ತನ್ಮಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂತ್ರಿಯ ಮುಖ 

ವನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಆತನು ಕೂೂರರಾದ ಚಾರಕರನ್ನ್ಯೋಡಿಸಲು, 

ಅನರು ಮಾರ್ಗೆಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುನ ಸುಧನ್ವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಗ್ಗೆಗೆಳಿಂದ 

ಬಿಗಿದು ತಂದು ತಂದೆಯಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆ ಕಟ್ಟುಸಹಿತನಾಗಿ ಸುಧ 

ನ್ವನು ಹಂಸಭ್ಞ್ಯಜನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪೊಡಮಟ್ಟು ತಲೆವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡನು, 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ಲಷ 

' ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಮರಾಳೆಧ್ವಜನು ಎಲಾ ಮೂಡಾಗೆಗಣ್ಯ ! ನನ್ನ ಕಜ್ಜಿಳೆ 

ಯನ್ಮು ಮಾರಿ, ಶ್ರೀಹರಿಯದೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಲ್ಲದೆ ದೂರವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು 

ಎಂದು ಬೆಸಗೊಂಡನು. ಖುತಾುಸ್ಕಾತೆಯಾದ ಸತಿಯು ಸಂತತಿಯನ್ನುಕೋರಿ 

ಎಂತಾದರೂ ಬಿಡದಿದ್ದುದರಿಂದ ನಿಂತೆನೆಂದು ಸುಧನ್ವನು ವಿನಯಯುಕ್ಕೆನಾಗಿ 

ಗಂಭೀರದಿಂದ ನುಡಿಯಲು, ಆಹಾ ! ಇದೆಂದಿಗೂ ನಿಜನಲ್ಲ, ಇವನನ್ನು ಹೊರ 

ಕ್ಲೈನೂಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂದರ್ಶನವು ಲಭಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತರ ಧರ್ವುಗೆ 

ಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದೆ ? ಪುರೋಹಿತಂನ್ಭು ಬರಮಾಡು, ಈ ಶಪ್ಪಿಗೆ ತಕ್ಕಶಿಕ್ಷೆ 

ಏನುಂಟೋ ಕೇಳೋಣ ! ಎಂದು ಆಜ್ಲಾ ನಿಸಿದನು. 

ಚಾರರ ಮುಖದಿಂದೀವಾರ್ಶೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶಂಖಲಿಖಿಕರು ಧೊರೆಯ 

ಬಳಿಗೆ,ಬಂದು, ಅಯ್ಯಾ ! ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವೆ ? ಮಗೆನಮೇಲಣಾಸೆ 

ಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನುಮಾರಿ ನಡೆದರೆ ನಾವೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 

ಲ್ಲಿರಲಾರೆವು. ಹಿಂದೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಪುದಶ್ಕಾಗಿ ರುಕ್ಮಾಂಗದ ಹರಿ 

ಶ್ಚಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ರಾಜರು ನಾನಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲವೆ ? ಯೋಚಿಸು 

ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗೆ ಹಂಸಧ್ವಜನು ತನ್ನ ಮಂತಿಯಾದ ಸುನುತಿಯನ್ನು 

ಕರೆದು ಇವನನ್ನು ಕುದಿವೆಣ್ಣೆಯ ಕಟಾಹದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸು ಎಂದು ನೇಮಿಸಿದನು. 
ಅದನ್ನು ಮಾರಲಾರದೆ ಮಂತ್ರಿಯು ಸುಧನ್ನನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕುದಿ 

ಯುತ್ತಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯ ಬಳಿಗೆ ಎಳೆತರಿಸ್ಕಿ, ಆತನ 
ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಮರುಗುತ್ತ ಅಪ್ಪಾ ! ಲೋಕನಿಖ್ಯಾತನಾಗಿ, ಅಭಿವಾನ 
ಕಾಲಿಯೆಸಿಸಿ, ಹರಿಭಕ್ತನಾಗಿ, ಸುಂದರಾಂಗೆನಾಗಿ, ತಾಯ್ಮಂದೆಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 

ನಿರತನಾಗಿ, ಪಾಪನಿದೂರನೆಂದು ಪ್ರಪ್ಯಾತಿನೆತ್ತು, ಕೋಮಲಾಂಗನಾಗಿ, 
ಕೋವನಿದಾಗೆ ಣಿಯೆನಿಸ್ಕಿ ಪಾವನಮಾದ ಸುಖಮುಳ್ಳೆ ವನಾಗಿ ಸರ್ವದಾ ಸಜ್ಜನರ 

" ಸಂಗೆದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನಂತಹ ಸತ್ಪುತ್ರನನ್ನುು ಕುದಿನೆಣ್ಣೆಯಕಟಾಹದಲ್ಲಿ ಕೆಡಹಿ 
ಎಂದು ಆಜ್ಞೆಮಾಡಿದ ಹಂಸಧ್ಮಜನು ಇಂತಹ ಕೂೂರಿಯಾಗಬಹುದೆ ? ಸುಗುಣ 
ಭೂಷಣನಾಗಿ, ನೀತಿನೇತ್ಮ ನೆನಿಸ್ಕಿ ಆಚಾರಸಂಪನ್ಮತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಉತ್ತಮ 
ನೆಂಬ ಹೆಸರಾಂತು, ದಾಶನೆಂಬ ಖ್ಯೂತಿನೆತ್ತು, ರಂಜಿಸುವ ನಿನ್ನಂತಹ . ಪುತ) 
ನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ನತೈಲಕಟಾಹದಲ್ಲಿ ಕೆಡಜಸಲಿ ಎಂದು ಚಂತಿಸುತ್ತಿ ರಲು, ಎಲ್ರ” 
ಮಂತ್ರಿಯೇ ! ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸುವ, ಹೆದರಬೇಡ... ನಾನು ಇದುವಂಗೂ ಧರ್ವಮಾ 
ರ್ಗೆವನ್ನುನಿಸಾರಿ ನಡೆದನವನಲ್ಲ, ಹಗೆಗಳೊಡನೆ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ 
ಮಡಿದು ಹೋಗುವ ಈ ದೇಹವು ದಃಖದಿಂದಳಿದುಹೋಗುವುದಲ್ಲಾ |! ಎಂದು 
ಚಂತಿಸುತ್ತಿರುವೆನು. ಆದರೂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಮಂಹೊ 
ಗುಪೆನು ನಿನ್ಶ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸುಧನ್ನನನ್ನು 
ಮಂತ್ರಿಯು ಶುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಬಾಹದಲ್ಲಿ ಕೆಡಶಿಸಿದನ್ನು 



೮೪ . ಹನ್ಕೊಂಸೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಆಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಹ್ರಾಶಾರದಿಂದ ಹೆಲಬುತ್ತ ಹಲವುಬಗೆಯಿಂದ 
ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆದಕೆ ಸುಧ್ಮಣೆ ಸರ್ವವಸ್ಥುಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ಸುಜನ 
ಸಂತಾನಹಾರಕನೆನಿಸ್ಕಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಚ್ಯುತನನ್ನುು ಜನಾ 
ರ್ದನ, ಮುಕುಂದ, ಮುರಹರ, ವಿಜಯಮಿತ್ರ, ಗೋವಿಂದ, ಪಕ್ಷಿನಾಹನ್ಕ 
ಕಮಲನಯನ, ಪೀತಾಂಬರ, ಅಚ್ಯುತ, ನೀಲಮೇ ಫಕ್ಯಾಮ, ಹರಿ, ಕೃಷ್ಣ 

_. ವೈಕುಂಠ ಮೊದಲಾದ ದಿವ್ಯನಾಮಗೆಳಿಂದ ಸ್ಮುತಿಸ್ಕಿ ಭೋ ದೇವಾ ! ಹಿಂಜಿ ' 
ಪ್ರಹ್ಹ್ಞಾದನನ್ನು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಅಬಲೆಯಾದ ದ್ರೌಸದಿಯ ಮಾನ 
ನನ್ನು ಪ್ರಬಲತರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದೆ, ಆಪದ್ಗತರಾಗಿ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆರ್ಯಜ 
ನರ ಅನಂತಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀಗಾಡಿದೆ, ಎಲೈ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ! 
ನೀನಲ್ಲದೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ದಾತರನ್ನ್ಕೂ ನಾನು ಕಾಣೆ ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನೇ 
ಮರೆವೊಕ್ಕಿರುವೆನು ಸಲಹುಸಲಹು ಎಂದು ಹರಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ, ತಣ್ಣಸ 
ದಿಂದ ರಾಜಿಸುವ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಸುಧ 
ಸ್ವನಿಗೆ ಕಾದುಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯು ಹರಿಭಕ್ಕಿಪ್ರ ಭಾವದಿಂದ ಶ್ರೀಗಂಧ 

ದಂತೆ ತಂಪಾಗಿರಲು, ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲೊಂದು ಕೂದಲೂ ಬಾಡದೆ, ಮುಡಿದ 

ಹೂಕಂದದೆ, ತುಲಸಿಯ ಮಾಲೆಯು *ಳೆಗುಂದದೆ ಮುಖವು ವಿಕಾರವಾಗದೆ, 

ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಕಮಲದಂತೆ, ಆತಿ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿ 

ದ್ವಿತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರುಳನಾದ ಲಿಖಿತನು ಆಹಾ ! ಇವನು ಅಗ್ನಿಸ್ತಂ 

ಭನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಶಿಳಿದಿರುವನು, ಬೇಗನೆ ಎಳನೀರುಗಳನ್ನುತರಿಸಿ ಹೊಯ್ದು 
ನೋಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಾಗೆಯೆ ಮಾಡಿಸಲು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಭಾಗಿ ' 

ಲುಗೊಂಡೆದ್ದ ಉರಿಯು ಹೊರಸೂಸಿ ಲಿಖಿಕನ ಗಡ್ಡಮಾಸೆಗಳನ್ನೂ ಮೈಮಾ 

ರುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಸುಧನ್ಫನು ಹುಸಿನಗೆಯಿಂದ , 

ಉಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದನು. ಹರಿಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಿಶ್ಚಲಾಂತಃಕರಣನಾಗಿ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿ 
ತಿಳುವ ಸುಧನ್ವನನ್ನು ಕಂಡು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಪ್ಮನಾಗಿ ನಿವೇಕಿಯಾದ ಲಿಖಿತನು ಹ್ರಬೂ ದಂ 

ಅಹಾ ! ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತನಿಗೆ ದ್ರೋಹಮಾಡಿದೆನಲ್ಲಾ ? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು ? 

ಇವನು ಹರಿಭಕ್ಕನೇ ಹೌದು. : ಈತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಕಾರವು ಮರಣದಿಂದ. 

ಲ್ಲದೆ ಬೇರೆವಿಧದಿಂದ ನಾಶವಾಗೆದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ, ತಾನೂ ಆ ತೈಲಕಟಾಹ 

ದೆಲ್ಲಿ ಧುಮಿಕಿ, ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಹೊರೆಯುವ ಸುಖವೆಂಥದೋ 

ಉಣೆನೆಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಕಾಂತಶೀತಳವಾದಂಗದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. 

` ಹಂಸಧ್ವಜನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಹೊರಕ್ಕತೆಗೆ 

ಯಿಸ್ಕಿ, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಗನನ್ನೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರರೋಹಿತನನ್ನೂ ಆಲಿಂಗಿಸಿ 

ದನು, : ಬಳಿಕ ನನ್ನೀರಮಿಂದುು ದುಕೂಲನನ್ನುಟ್ಟು ಚಂದನಗಂಧವಂಪ್ರೂಸಿ, 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ, ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ಲ೫ 

ಕಮ್ಮಲರಂಮುಡಿದು, ಯಶ್ಷಕರ್ದಮದಿಂದ ಸೊಗಸಿ ಕಸ್ತೂರಿಯತಿಲಕವಸ್ಮಿ ಟ್ಟು 
ರತ್ನಾ ಭರಣಗಳನ್ನುತೊಟ್ಟು, ಕಪ್ಪುರನೀಳಯವನ್ನು ಸವಿದು ತನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ದ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತ ದೇನಪುರನಿಲಯನಾದ ಶ್ರೀರಮಣನನ್ನ್ಯು- 

ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಹರುಷದಿಂದ ಸುಧನೃನು ಕಳೆಯೇರಿದನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಕಾಂತ ಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಯೈೆ ಮಕರಂದ. ಮಧುಕರಾಯಮಾನ 

ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀನಿಲಯ ಕವಿನಾಗೆಶರ್ಮಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ 

ದಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. 

-ಅಡಧ್ಯಾರಾಣಥಿದ ಎ... 

ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಅರ್ಜುನ ಸುಧನ್ಮರ ಕಾಳಗ. 

ಯಂಗ್. ಎ... 

ಚಂದ್ರವಂಶಕ್ಕೆ ಶಿಖಾಮಣಿಯಾದ ಎಲೈ ಜನಮೇಜರಾಯನೇ ! ಮುಂದಿ 
ನಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸು, ಸುಧನ್ನನು ನಾರಸಿಂಹಸ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಕಾಡೆ 
ಣ್ಮೆಯ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯ ಉರಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರರೋಹಿತನಾದ ೪ಲಿಖಿ 
ತನು ಕೃತ್ರಿಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತನನ್ನು ನೋಯಿಸಿದ ಮಹಾಸಾತ 
ಕಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ತಾನೂ ಆ ತೈಲಕಟಾಹದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವೆನೆಂದು' 
ಧುನ್ಮಿಕ್ಕಲು, ತಣ್ಣಸದಿಂದ ನುಣ್ಬಿತ್ತುಪೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆವರಿಬ ರನ್ನು 
ಹಂಸಧ್ವ್ಯಜನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಿಸಿ ಮನ್ನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಲಿಖಿತನು ಅ ರಾಜನನ 
ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು;..... ' 

ಅಯ್ಯಾ ತ್ರಿಲೋಕಮಾನ್ಯನಾದ ಪುತ್ರವಂತನೇ | ನಿನ್ನ. ಮಗೆನಾದ 
ಸುಧನ್ಮನ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂಭಂಧವಾದ ರಾಜ್ಯವೂ, ನಾಡೂಬೀಡೂ, 
ಊರುಕೇರಿಗಳೂ, ಪ್ರಜಾ ಪರಿವಾರವೂ, ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳೂ ಮಂದಿರ್ಮಾ 
ಬಿಲವೂ, ತರುಗುಲ್ವತೆಗಳೂ, ಅಣುರೇಣುತೃಣಕಾಸ್ಕಂಗಳೂ ಸಹೆ ಪರಿಶುದ್ಧ 
ವಾದುಪು . ನಾನಾದರೂ ಅಜ್ವಾನಿಯಾಗಿ ಬಾ)ಹ್ಹೃಣಾಧಮನೆನಿಸಿ ಸೂರ್ಯರಶ್ಚಿ 
ಯನ್ನು ನೋಡಲರಿಯದ ಗೂಗೆಯಂಕತೆ ದ್ರೋಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಓಂಸಕ" ನಾದೆನು.. ಎಂದು ಮರುಗುತ್ತಿರಲ್ಕು, ಆತನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶಂಖನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಲಿಖಿತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಮಾ» ಎಲೈ ರಾಜ ಮೌಳಿಯೇ |! ಈ ಭೂ ತಳದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ಕರಾದವರಿಗೆ ಎಡರುತೊಡರುಗಳೆಂಬ ಬಂಧ ರೂಪವಾದ ಭಯಶೋಕಗಳಿಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು ? 4೪ಗಯ 133 ಬೆಳೆದಿಂಗಳು 

ತ್ಯ 



೬ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಬೆಮರುವುದುಂಜೆ ? ಅರಿಯಜಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇವನ ನಿಜವನ್ನು ಕಾಣಜಿ 
ಮೂಢರಾಗಿ ಪಾಪ ಬುದ್ಧಿಯನೈೈಸಗಿದೆಪ್ರ, ಇನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವೇನು, ನಿನ್ನ 

ಮಗನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದುನು. ಬಳಿಕ ಹಂಸಧ್ವಜನು 
ಸುಧನ್ವನನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಅಲಿಂಗಿಸಿದನು ಆಗೆಲಾಸುಧನ್ಮನು ತಂದೆಯ ಪಾದ 
ಗಳಿಗೆರಗಿ ಶಂಖಲಿಖಿತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಆಜರಿಸ್ಕಿ, ಪೊಂದೇರಿ 
ಗಂದವಾದ ಕುದುರೆವಳನ್ನು ಹೂಡಿ ಬೆಕ್ಕೆಯಕ್ಕೆ ಸಿಂಧವನ್ನು ಬಿಗಿದು ಬಂಧಿಸಿ 
ಕನಕಾಭರಣ ಹೂಮಾಲೆ ರುುಲ್ಲರಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸ್ಕಿ ವಿಜಯಧ್ವನಿಯು 
ದೆಸೆದೆಸೆಗಳನ್ನು ದಳ್ಳಿ ಡುತ್ತಿರಲು ರಥವನ್ನು ಹೆತ್ತಿದನು. 

ಕೇಳ್ಳೆ ಜನನೇಜರಾಯನೇ ಇಂತು ಉಬ್ಬಿ ದುತ್ಸಾಹದಿಂದಬ್ಬರಿಸಿ 

ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ರಥವನ್ನೇರಿದ ತನ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡು ಹಂಸಧ್ಗ್ಯಜನು ಹೆರ 
ವಾಂತನು. ಬಳಿಕ ರಣಭೇರಿ ಪಟಹನಿಸುಳ ತಮ್ಮ ದಾದಿಗಳು ಭೋರ್ಲರೆದ ವು 

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಬಡಿದಪ್ಪಳಿಸ್ಕಿ, ಬಿಲ್ಬುಬಾಣಗಳನ್ನುು ಹಿಡಿದು 
ಅರ್ಥಯೋ(ಜನದ : ವರೆಗೂ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದೊದಗಿ ವೀರರಸವನ್ನು ಚೆಬ್ಲ್ಗುತ್ತ 

ಬಿಲ್ಜುಡುಕಲೆಳಸುತ್ತಿರುವ ವೀರಭಟರ ಸಂದಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಆನೆ *ುದುರೆ 
ರಥ ಪದಃಾತಿಗಳು ಕಾದುವಾಸೆಯಿಂದ ಕೈಮಾಡತೊಡಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ 

ನಡೆತಂದುದು. ಇಂತು ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸೇನೆಗೆ ಭೂಮಂಡಲವೂ, 

[ಗುಂಪಾಗಿ ಮೊಳಗುತ್ತಿರುವ ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಗೆ ದಿಜ್ಕಂಡಲವೂ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ 

ವಾದ ಸಿಂಧಸೀಗುರಿ ಧ್ವಜಪಟಿಗಳಿಗೆ ಗೆಗನಮಂಡಲವೂ, ಬಹಳವಾಗಿ ಕಡುಗಿ 

ಕಾದುವ ಬಿಂಕದ ಸರಾಕೃಮಕ್ಕೆ ರಣಮಂಡಲವೂ ಸಾಲದಾದುದೆಂಬಂತೆ ಒದಗಿ 

ಬಂದು ಚದುರಿಂದ ಪಾರ್ಥನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ತಮ್ಮ ಸೇನೆಯಿಂದ 

ಪದ್ವವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರ ಏಡುವೆ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನಿರಿಸಿ, ಬಲಿದ ವೀರರನ್ನು 

ಬೆಂಗಾನಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿಯುತ್ತ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ 

' ಕೊಳ್ಳುವ ಕಟ್ಟದಟರಿದ್ದರೆ ಆ ವೀರರನ್ನು ಬರಹೇಳು ಎಂದು ಸುಧನ್ನನು ಗರ್ಜಿ 

ದನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಪಾರ್ಥನಚರರು ಭರದಿಂದ ತಮ್ಮೊಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ 
ಹೋಗಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿನ್ನೈಸಲು ಅರ್ಚುನಿನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮನನ್ನು 

ಬರಮಾಡಿ ಮರಳಿ ನಮ್ಮ ಏಳ್ಗೆಗೆ ನಿಫ್ಮಮುಂಟಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ 

ತಕ್ಕ ಉಪಾಯವೇನುಂಟು ? ತಿಳಿದು ಹೇಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಬಳಿಕೆ 

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮನು ಅಯ್ಯಾ ಅರ್ಜುನನ ! ಅತಶ್ವರಕ್ಷೆಗೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಶಿ)(ಹರಿಯು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸಿದ 

ನಲ್ಲನೆ ? ನನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಿದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಲವಾ 

ಗಿದೆ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ ಸಾಹಸದಿಂದ ಸಿನ್ನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿತಿರುವನ; 



ಡ್್ 

ಘ್ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹ... ೮೬ 

ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಮಥನು ಸುಧನ್ಸನ ಮೇಲೆ 
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೊರಟನು. ಕೂಡಲೆ ಸಕಲ ಯಾದನರೂ ತಂತನ್ಮು ಸೇನೆ 

ಗಳೊಡನೆ ಹೊರಟರು. ಸಾತ್ಯಕಿ, ಸಾಂಬ ಕೃತವರ್ವ, ಶಠ್ಯ ನಿಶಠ, ಅನಿರುದ್ಧ, 
ಗೆದ್ಕ ಸಾಂಬಮುಖರಾದ ನೀರರು ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಕೈಮಾಡಿದರು. 

ಹೀಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಸಾಲ್ವನ ಸೇನೆಯೂ, ನೀಲಧ್ವ ಜನ ಮೂಲ 
ಬಲವೂ ಸುಧನ್ವನ ಸೇನೆಯನ್ನು ತಾರುತಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೆಡಹುತ್ತ ಪೊರೆ 
ಯುಗಿದ ಸರ್ಬಸಂಕುಲದಂತೆಯೂ, ಮೇರೆದಪ್ಪಿದ.  ಸಮುದ್ರದಂತೆಯೂ 
ಮೊರೆದೆದ್ದವು. , ಆಗೆ ವೃಷಕೇತುವು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿ, ಬದ್ಧಾಂ 
ಜಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಫೆ ತಂದೆಯೇ ! ಗೋಷ್ಟದಿಯಷ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ವನ್ಸ್ನು 
ದಾಟುವುದಕ್ಕೆ ಹರಿಗೋಲು ಬೇಕೆ? ಈ ಸುಧನ್ವನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸವರಿ ಕುದುರೆ 

ಯನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮಹತ್ತರವಾದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ನೋಯಿಸ 
ಬೇಕು ! ನನಗೆ ಅಸ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರೆ ಶ್ರಣನಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧನ್ವನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು 
ಮುರಿದು ಬದುಕಲಾರದಂತೆ ಸೇನಾಮಂಡಲನನ್ನು ಸವರಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ 
ಸಿತಂದು ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸುವೆನು ಹಾಗೆಮಾಡದೆ. ನಾನು ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ತಪ್ಪಿದೆನಾ 
ದರೆ ಕರ್ಣನ ಮಗನಲ್ಲ ! ನನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು ನೋಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚಿಸ 
ಬೇಡ ಎಂದು ಒಡಂಬಡಿಸ್ಕಿ ಇತನಪ್ಪಣೆಯಂಪಡೆದು ರಥಾರೋಹಣಂಗೈದೃ 
ಮಾರಿದ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಮಾರ್ಮಲೆಯುತ್ತ, ತಾರಕನನಡೆಗೆರಗಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾವಿ) 
ಯಂತೆಯೂ, ಕಾರ್ಮುಗಿಲ ನಡುವಣ ಸೆಳೆಮಿಂಚಿನಂತೆಯೂ, ಗಿರಿಗೆಣಕೆರಗುವ 
ನಜ್ರಾ ಯುಧದಂತೆಯೂ, 'ಮಹಾರಣ್ಯವನ್ನು ಮುತ್ತುವ ದಾವಾಗ್ಧಿಯಂತೆ 
ಯೂ, ಸರಬಲವನ್ನು ಮುತ್ತಿದನು: ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸುಧನಸ್ಮನು ಇವನಾರು 
ನೃಷವ್ಸ್ಯಜದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ವೀರನು ಇನನು ಅರ್ಚುನನಲ್ಲ ! ಆಗಲ್ಲಿ 
ಈತನ ಪೂರ್ಬೋತ್ತರಗೆಳನ್ನು ತಿಳಿವೆನೆಂದು ಮುಂದಜೆಬಂದ್ಳು ಸೇನಾಜಸರನ್ನ್ಳು 
ಒಂದಿಕ್ಕಿ, ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೆದೆಯನ್ನೇರಿಸ್ಕಿ ಎಲೈ ನೀರನೇ ! ನೀನು ಯಾರು ? ನಿನ್ನ್ನ | 
ಹೆಸರೇನು ? ಗೋತೃವಾವುದು ? ನಿನ್ನು ತಂದೆ ಯಾರು? ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇಗೆ 
ತಿಳಿಸು. ವೀರನಾದ ಹಂಸಧ್ಭಜನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ, ಮಧುಚ್ಕಂದನುನಿಗೋತ್ರ 
ದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಧನ್ವನೆಂದು ನ ಖ್ಯಾತನಾದ ನಾನೆ ಕುದುರೆ 
ಭಾ ಕಟ್ಜಿದನನೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ವೃಷಕೇಶುವು ತನ್ನ 

ಬಿನ್ನ ರುಳಪಿಸುತ್ತ, ಎಲೈ ಮೂಢನೆ ! ಗೂಢವಾಗಿ ಹೂವಿನಲ್ಲಡಗಿಕೊಂಡಿ 
ರುವ ಪರಿನುಳವು ತಾನಾಗಿ ಹೊರಬೀಳದಿರುವುದೇ ? ಹೇಡಿಯಿಂದ ವಂತದುನ್ನ ಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದೇ ? ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕುಲಗೋತ್ರಗೆ 
ಳನ್ನು ಕೇಳಿದುದರಿಂದ ಫಲನೇನು ? ಕಶ್ಯಪಗೋತ್ರಥಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟ, ಬ್ರಹ್ಮ್ಮಜ್ಜ್ಯಾ 
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೮೮ ಹಸ್ಸೈರಜಿನೆಯ ' ಸಂಧಿ. | 

ನಿಯಾದ ಸೂರ್ಯಜೀವನಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತನೆನಿಸಿದ. ಕರ್ಣರಾಯನಿಗೆ 
ಮಗೆನಾದ ವೃಷಕೇತುನೆ ನಾನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಕು ಅದರೊ 
ಳ್ಳಿತು ನಿನ್ಫಂತೆ ಬಿನ್ನಣದ ಮಾತುಗೆಳು ನಮಗೆಬಾರದು, ಸೈರಿಸೆಂದು ಕೆಂಗೆ 
ರಿಯ ಕೂರ್ಗಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ದಶದಿಕ್ಕುಗೆ 
ಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುಧನ್ಸನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮಾರ್ಗ 

ದಲ್ಲಿ ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿಮಾಡಿ ಬಿರುಮಳೆಯ ನಡುವಣ ಮಿಂಚುಬಳ್ಳಿ ಯೊಡನೆ, 
ಬರಸಿಡಲಬಳಗೆಂಗಳು ಬಂದವೊ ಎಂಬಂತೆ ವೃಷಕೇತುವು ಬಾಣಗಳನ್ನು 

ಹೊಡೆಯಲು, ಸ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧನ್ವನು ಅದನ್ನು ಇಕ್ಕಡಿಗೈದು ವ್ಯರ್ಥಮಾ 

ಡಿದನು. ಇಂತು ಅನರಿಬ್ಬರೂ ಸರಿಸಮದಿಂದ ತಂತಮ್ಮ ಸಾಹಸವನ್ನು 
ತೋರಿಸಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ವೃಷಕೇತುವು ಕಾಲಾಗ್ಧಿಯಂತೆ ಕದಡಿದ 

ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿದು ಮೂಡಿಗೆಯಿಂದ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಸೆಳೆದು ಹೊಯ್ದು 

ಸುಧನ್ವನ ಕುದುಕೆ, ರಥಃ ಟಿಕ್ಕೆಯದಬಿರುದ್ಕು ಕನಚ ಕಿರೀಟಿಗೆಳೆನ್ನು ಸವರಿ 

ಮುತ್ತಿಬರುವ ಎದುರಂಬುಗಳನ್ನು ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಆತನ ಕೈಬಿಲ್ಲು 

ಕಡಿಕಡಿಯಾಗಿ ಪುಡಿಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜಬೊಬ್ಬಿರಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಸುಧನ್ವನು 

. ಸಿದ್ಧವಾದ ಹೊಸರಥನವನ್ನೇರಿ ನಿಡುಗಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಡುಕೋಪದಿಂದುರಿ 

ಯುನ ಕಾಲಾಗ್ಮಿಯಂತೆ ಕುದಿಯುತ್ತ ಕರ್ಣಪುತ್ರನ ರಥ, ಸಾರಥಿ, ಕುದುರ್ಕೆ 

ಕವಚ, ಕಿರೀಟಿ ಕೋದಂಡಗೆಳೆನ್ನು ನಿಮಿಷಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಡಿಗೈದನು. ರಥನಿ 

ಲ್ಲರಂತಾಗೆಲು, ವೃಷಕೇತುವು ಕತ್ತಿ, ಗುರಾಣಿ, ಈಟಿ, ಗದೆ, ಕೊಡಲಿ ತೋ 

ಮರ ಸುರಗಿ, ಶೂಲ, ಭಿಂಡಿವಾಳೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತ ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯು 

ಸಜ್ಜುಗೈದುತಂದ ಹೊಸರಥವನ್ನೇರಿ ಕಡುಸಾಹಸಧಿಂದ ಕೈಗೆಡದೆ ಕಾದುತ್ತ 

ಧೈರ್ಯವನ್ನು ದೂರಮಾಡ್ಕಿ ವೀರಪುತ್ರನಾದ ಸುಧನ್ವನು ಓಡಿಹೋಗುನಂತೆ 

ಕೆಟ್ಟಾಸುರದ ಕೋಲ್ಲಳಿಂದ ಕಾದಾಡಿದನು. ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಣನಂದನನ ಶೌರ್ಯ 

ವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಸುಧನ್ವನು ಕಡುಗೋಪದಿಂದ ಕೂರಲಗುಗೆಳನ್ನು ಮೂಡಿ 

ಗೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ತನ್ನೊಡನೆ ಸರಿಸಮದಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡುತಿರುವ ಕರ್ಣಪ್ರೆ 

ತ್ರನನ್ನು ಕೆಡಹಬೇಕೆಂದು ಆಕರ್ಣಾಂತನಾಗಿ ಸೆಳೆದು ಬಾಣನಂಬಿಡಲು, ವೃಷ 

ಕೇತುಪು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಘಾಯಶೊಂಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸ್ಮಾನಮಾಡಿ. ಇಡೆಗೆ 

ರಥದಲ್ಲಿ ಮೈನುರೆದು ಮಲಗಿದನು. ಆಗೆ ಸಾರಥಿಯು ರಥವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ 

ಸಿದುದನ್ಮು ಕಂಡು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಿಲ್ಲುಬಾಣಗೆಳನ್ನು 

ಒಡಿದು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಕರಾದ ತನಿನೀರರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊ ಎಂದು ಬೊಬ್ಬಿರಿ 

ಧನು, 



ಕ (12) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗೈೆಹ. ರ೮್ಲ 

ಬಳಿಕ ಸುಧನ್ವನು' ಧ್ವಜಾಂಕಿತದಿಂದ ಸ್ರದ್ಧುಮ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನ ರಿದು 
ಎಲ್ಫೈ. ಮನ್ಮಥನೇ ! ನಾವು ಬಾಲಕರು, ಇಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಹೆಂಗೆಸರ ಸೆಲೆಯೆ 

ಇಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಏನುನಮಾಡಬಲ್ಲವು ಹೇಳು ಎಂದು ಬಿಲ್ಡಿ 
ರುವಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಲು, ಅವುಗಳನ್ನು. ನಡುದಾರಿಯ) ಕತ್ತರಿಸಿ, 

ಎಲ್ಫೈ ಮೂಡನೇ ! ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯು 

ನನ್ನ ಬಾಹುಮೂಲದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣೆಯಾ, ಎಂದು ಕೆಂಗರಿಯ ಕೂರಲು 

ಗುಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿನು.. ಆಗಲಾ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಕುರಿತು, ಎಲಾ ! ಕೋವಿದ 

ಠಾದವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನೇಅಸಮಬಾಣನೆಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಅಂತಪ್ಪ 

ಅಸಮಬಾಣನು ನೀನೋ ಅಥವಾ ನಾನೋ, ಈಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು 

ಅನೋಫವಾದ ಬಾಣಸರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಸುಧನ್ವನು ಸುರಿಸುತ್ತಿರಲು, ಅಯ್ಯಾ! 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಸಮಸಾಯಕನಾದರ್ಕೆ ಸಮಸಾಯಕರಾರು ನಿಜವಾಗಿ 

ಹೇಳು ಎಂದು ಮನ್ಮಥನು ಆತನ ಬಾಣಜಾಲಗಳನ್ನಿ ಕೃಡಿಗೈದು ಗರ್ಜಿಸಿದನು. 

ಆಹಾ. ! ಕುಸುಮದಾಣಗಳ ಬೆಸಗೆಯಲ್ಲಜೆ ವಿಶಿಖಪ್ರಯೋಗವು ನಿನ್ನೊಳಿರು 

ವುದೇ? ಭಾಪು ಸೈರಿಸು ! ಸೈರಿಸು ಎಂದು ನುಡಿದು ಸುಧನ್ನನು ಅಸದೃಶ 

ವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಗೆಯಿಂದ ಸೆಳೆದು ಮುಕ್ಕುಳಿಸಿ ಹೊಡೆಯಲು 
ಅವುಗಳನ್ನು ಮನ್ಮಥನು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ತಂತುಜಾಲದಂತೆ ತೇಲಾಡಿಸುತ್ತ 
ಎದುರಂಬುಗೆಳನ್ನು ಎಸೆದು ಮದದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸುಧನ್ವನ ಹೃದ 

ಯಾಂತರಾಳವನ್ನು ಚದುರಿಂದ ತತ್ತರಗೊಳಿಸ್ಕಿ ಮೈಮಾರುಗೆಳನ್ಲಿ ರಂಥೋೋಪ 
ರಂಧ್ರಗಳುಂಟಾಗುವುತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಹಾ ! ಕೃಷ್ಣೃತನಯನೆಂದೂ ದಾಕ್ಷಿ 
ಣ್ಯದಿಂದ ಕಾದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನಪೊಗರು ಹೊಗೆರಾಯಿತೆ ? ನನ್ನ ಬಾಣಗಳ 
ಚೂಣಿಯನ್ನು ನಿನ್ನದೇಹಕ್ಕೆ ಔತಣಮಾಡಿ ಉಣ್ಣಿಸದಿರುಷೆನೆ ? ನೋಡು 
ಇನ್ನು ನಿನ್ನಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೋ ಎಂದು ಹೈೇಳಿ' ಕೂರಂ 

. ಬುಗೆಳನ್ನು ಹೊಡಿ ಹೊಡೆದು ಮನ್ವಥನ ಳೋದಂಡವನ್ನು ಕಡಿದನು ಕೂಡಲೆ 
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮನು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಓಡಿದ, ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು 
ಕಂಡು ಶತ್ರುಭಯಂಕರನಾದ ಕೃತವರ್ಮನು ಎದುರಾಗಿ ಬಂದು ವೃಷಕೇತು 
ಸ್ರದ್ಯುಮ್ಮರಂತೆ ನಾನು ಸಾಧಾರಣನೀರನಲ್ಲ, ಅವರೊಡನೆ ಕಾದಿದ ನೀನು 
ನನ್ನ್ನ ಬಾಣಗೆಳೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡೆಂದು ಹೊಡೆದು ಗರ್ಜಿಸಿದನು. ಓಹೋ 
ಯಾದನರಲ್ಲಿ ವೀರನಾದ ಕೃತನರ್ಮನು ನೀನೇ ಹೌದು. ಸಮರ್ಥನ್ಮ್ನು ನಿನ್ನ್ನ 
ಬಿಂಕನನ್ನು ನೋಡಬಹುದೆಂದು ಸುಧನ್ವನು ಹತ್ತುಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದನು, 
ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕೃಶವರ್ಮನು ಇಪ್ಪತ್ತುಕಣೆಗೆಳನ್ಮು ಕರೆದನು. ಇಂತು 
ಅನರಿಬ್ಬರೂ ಬಹಳವಾದ ಕಡಗೋಪದಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೆಲ್ಲಬೇಳೆಂಬಾ 
ಸೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಾಯಗೊಂಡು ಬೇಸತ್ತ ರು. 



೯೦ ಹನ್ಳೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ, 
ಬಳಿಕ ಕೃತವರ್ಮನ ಕೈಸೆಟ್ಟನಿಂದ ಕಡುನೊಂದು ಸುಧನ್ವನು ಇಪ್ಪತ್ತು 

ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡದು ರಥ, ಸುದುರೈ, ಸಾರಥಿ, ಬಿಲ್ಬು, ಬತ್ಮಳಿಕೆ, ಸೀಸಕು 

ಮೂಡಿಗೆ, ಕಿರೀಟ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಮಗುಳುಂಬುಗಳನ್ನುಗಿದು 
ಹಗೆಯನ್ನು ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ರೋಸಷದಿಂ 

ದಾರ್ದು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಅನುಸಾಲ್ವನು ಎದುರಾಗಿನಿಂದು ಹಂದೆಯೇ ಇಗೋ 

ಇಂದ್ರನನ್ನಾದರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳಿ ಅನುಸಾಲ್ಮನೇ 
ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಲ್ಜೈಯನ್ನು ತೋರಿಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಳಹಬೇಡನೆಂದು ಬೊಚ್ಬಿ 
ರಿದು ಬಾಣಗೆಳೆನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು, ಆಹಾ ! ಅನುಸಾಲ್ವನೆಂದು ಗರ್ವಿಸಬೇಡ. 

ನಿನ್ನ್ನ ಅಸಹಾಯ ಶೂರತನವನ್ನು ಈಗೆ ತೋರಿಸು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಾನಾ 

ಗಿಯೆ ಕಾಣುವುಹೆಂದು ಪೊಸಮಸೆಯ ವಿಶಿಖಪರಂಪರೆಗೆಳನ್ನುಗಿದು ಅವನನ್ನು 

ಘಾಸಿಮಾಡಿದನು. ಆ ಸುಧನ್ಮನೆಸುಗೆಯಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ಕಂಗೆಟ್ಟ 

ಅನುಸಾಲ್ವನು ಅತ್ಯಂತ ಕೋಷದಿಂದ ಕುದಿದು ಕಡೆಗೆ ಕಾಲಮೇಘದಂತೆ ಕನಿ 

ದುಬರುತ್ಮಿರುವ ಕೂರಳುಗಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಸಾರಥಿ ರಥಾಶ್ವ ಸಾಯಕ 

ಬತ್ಮಳಿಕೆ ಬಾಹುಬಲಗಳಳಿಯುನಂತೆ ಮಾಡಿ ಛೆಲಬಲಗೆಳಿಂದ ಬಲುವಾಗಿ ಕಾದು 

ತಿದ್ದ ಸುಧನ್ವನನ್ನುು ಬಡಿದು ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸಿದನು.. ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು 

ಕಣ್ಣೆ ರೆದು ಸುಧನ್ವನು ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತಿನಮೇಲೆ ಕಡುಗೋಪದಿಂದ ಕೆರಳಿ ಅನು 

ಸಾಲ್ವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೆಡವಿ, ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ, ಹದನಾದ ಸಾರಥಿ ರಥ 

ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಮೈಮರೆದು ಮಲಗಿದ ಅನುಸಾಲ್ವನನ್ನುು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ 

ಅರ್ಜುನನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಇಕ್ಕೆಲದಲ್ಲಿರುವ ಸೊಕ್ಕಾನೆಗಳನ್ನು ಸಾಲು 

ಗೊಂಡೆದುರಿಸಿದ ಕಾಲಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾವಿನಂತೆ ಮೊರೆದೆರಗುವ ರಾವುತರನ್ನೂ 

ಮಾರವೈರಿಯಂತೆ ಮುನಿದುಕಾಯುನ ನೀರರನ್ನೂ ಕಡಿದು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಬಡಿಡು 

ಭಂಗಪಡಿಸಿ, ರಥಿಕರನ್ನು ಪಥಿಕರನ್ನಾಗಿಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸೇನಾ 

ನಾಯಕನಾದ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ತನ್ನ ಗೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನೋಡಿದರೂ ಹೆಣನುಯ 

ವಾಗಿ ಕಾಗೆಗೊಗೆಗಳೂ ನರಿನಾಯಿಗಳೂ, ಹದ್ದುಗೃಧ್ರಗೆಳೂ, ಭೂತಭೇತಾಳೆ 

ಗಳೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಬಲುಶೂರರಾದ ಕಲಿಗಳ ತಲೆಯೋಡಿನ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು 

ತಿನ್ನುತ್ತಿ ರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಟಸಲಾರದೆ ಪಾ )ಣಿಜಾಲನನ್ನುನುಂಗುವ ಕಾಲ 

ಯಮನಂತೆ' ಕಡುಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಕುಲಗೋತೃಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಬಿಲ್ಲುಬಾಣ 

ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕೇಣಗೊಂಡು ಎಡೆಗೆತ್ತಿದ ಬಾಣಗೆಳನ್ನು ಕಿನಿವರೆಗೆ 

ಳೆದು ಮೂವತ್ತು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ನೋಯಿಸಿದನು. ॥ 

ಅಬಳಿಕವರಿಬ್ಬರೂ ನೀರಾನೇಶದಿಂದ ಒನ್ಮೊನ್ಮ ಒಬ್ಬರ ತೇಡು 

ಕುದುರೆ, ಬಿಲ್ಲುಬತ್ತಳಿಕೆ ಸಾರಥಿ, ಸಿಂದಸೀಗರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಇಬ್ಬರೂ ವಿರಥ 



ಜೈವಿಂನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ೯೧ 

ರಾದಬಳಿಕ ಸರಿಸಮದಿಂಡ 'ತುಂತ ಮುದ್ಗರ ಶೂಲ ಗೆಜೆ ಕರವಾಳಂಗಳಿಂದ 

ಕಾದಾಡಿ ಮುಸ್ತಿಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿ ಹೊಡೆಜಾಡು 

ತ್ನಿರಲು ಸುಧನ್ವನು ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸಿ, ಮಾರ್ಪೆಟ್ಟನಿಂದ 

ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಸೋತುಹೋದು 

ದನ್ನು ಕಂಡ್ಕು ಯೌವನಾಶ್ಮ, ನೀಲಧ್ವಜ, ಶಠ್ಕ ನಿಶಠೃ ವೃಷಕೇತು, ಸಾಂಬ 

ಅನುಸಾಲ್ವ, ಪೃದ್ಯುನ್ನು ಮೊದಲಾದವರು ಸುಧನ್ವನಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರ 

ಡಚೇಕೆಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನು ಅಶ್ಯಂತ ರೋಷದಿಂದ ಕುದಿ 

ಯುತ್ತ್ಯ, ಮುಂಜಿರಗೆನಿಂದ ರಂಜಿಸುವ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಗಿದು ಸೀಸಕವನನ್ನು 

ತೊಟ್ಟು, ಕಿರೀವನ್ನಿ ಟ್ಟು ದೇವಗಣಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ರಥವನ್ನು ಬಲವಂದು; 

ಅಮಲಾಶ್ಮಗಳನ್ನಳವಡಿಸಿ, ಸಮರದಲ್ಲಿ ನಿಜಸುವಾಗಲೆಂದು ದೇವಪುರನಿಲಯ 

ನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸು, ಜಯಜಯನಿನಾದದಿಂದ ಶೇರನೇರಿದ 
ನೆಂಬಲ್ಸಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಯ್ಕ ಮಕ 

ರಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀ ನಿಲಯ ಕವಿನಾಗಶರ್ಮ ಪ್ರಣೀತ 

ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರೆಹಡಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. 

ಕಂದಂ ॥ ಚಂದಿರನಂದದೆ ಸೊಬಗಾ | 

ನಂದದ ಹರಿಯಂತೆಲೀಲೆ ಪಾರ್ಥನಕೌರ್ಯಂ ॥| 

ಸುಂದರ ಧರ್ಮ ಕಥಾಮೃತ | 

ಮೊಂದಾಗಿರೆ ಸೊಗೆಸದಿಹುದೆ ? ಈ ಕಥೆ ಜಗದೆಇ೪ | 



ಟ್ಟ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಜ್ ಗ ದ 

ಡೆ ೌ | 

ಜಾಗ, " 
ಗ್ 

ಹದಿಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಸುಧನ್ನನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದುದು. 

ಅರಸುಗಳ ಶಿರೋರತ್ನನಾದ ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು, 

ಬಳಿಕ ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧಸನ್ಮದ್ಧರಾದ ವೀರರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಡುತವಕ 

ದಿಂದ ಎಡೆಹಾಯುವ ಪಡೆಯವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಾಯುವೇಗೆವೂ, ಸಿಡಿಲಗೆರ್ಜ 

ನೆಯ, ಸೂರ್ಯನಿಂದೊಡಗೊಡಿದ ದಾವಾಗ್ಮ್ಕಿಯ ಅಆಟೋಪವೂ, ಯಮನ 

ಹಾನಳಿಯೂ, ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಏಕರೂಪವಾಯಿತೋ ಎನ್ನುವಂತಿರುವ ನ್ನು 

ರಥವನ್ನು ಸುಧನ್ವನ ಸಮಾಪಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಗಾಲಿಗಳ ದೋರ್ಗೆ 

ರಿತವೂ, ಕುದುರೆಗಳ ಖುರಪುಟಧ್ಮನಿಯೂ, ದೇವದತ್ತದ ಶಂಖಘೋಷವೂ, ಸಳೆ. 

ವಿಗೆಯ ತುದಿಯನ್ಲಿರುವ ಪಳೆಗಸಿಯ ಸೌರುಷದಬ್ಬರಣೆಯ್ಕೂ ಧನುಷ್ಯಂಕಾರದ 

ನೀನಾದವೂ ಒಬ್ಬುಳಿಯಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳನ್ನೂ (ಬೆದರಿಸುತ್ತಿರಲು 

ಇದು ಇರ್ಮುನನ ಯುದ್ಧಗೆರ್ಜನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಂದರಿದು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆ 

ಗಳು ತಂತವ್ನು ವಿವಾನಗಳನ್ನೇರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಅವಲೋ 

ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸುಧನ್ಮನು ಕನಿಧ್ವಜದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಥವನ್ನೇರಿ 

ಆಬೋಪದಿಂದೈತರುತಿರುವ ಅರ್ಜುನನ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳನ್ನೂ ನುನುಕೀತಿ 

ಳನ್ಶೂ ತನ್ನು ಸಾರಥಿಗೆ ವಿಸ್ಮರಿಸಿ ಹೇಳಿ, ದೇವದಾನವ ಮಾನವರ ಗೆಡಣದ 

ಬಲು ಶೂರನೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದನನು ನೀನೇ ಹೌದು, ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸಂ | 
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ದಾನವನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಂದಿರುವೆನು, ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸುವ ನಿನ್ಫು ಪರಾ 
ಕ್ರಮವನ್ನು ಜನರಿಂದ ನಾನು ಶೇಳಿಬಲ್ಲೆ ನೆಂದು ಕೂರಂಬುಗಳನ್ನು ಕರೆದನು, 

ಬಳಿಕ ರೋಷಭೀಷಣನಾದ ಅರ್ನುನನು ಶಿವಶಿವಾ ! ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ. 
' ಮಾಡಲೆಳಸಿಬಂದ ನೀಸು ಮೂಢನಲ್ಲನೆ ? ದೀವದಾನವ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎದುರಾ 

ಗಿನಿಂತ ಯಾರಾಡರೂ ನನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಬದುಕಿಕೊಂಡವರಿರುವರೆ ? .ಲೋಕೈ 

ಕನೀರರಾದ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಧ್ಯಾದಿಗಳು ಏನಾದರು. ಎಂಬುದನ್ನುರಿ 

ಯೆಯಾ? ಎಂದು ಬಾಔಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿದನು. ಎಲೆನುರುಳೆ ಸಾರಥಿಯ 

ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೌರವಸೇನೆಯ ಕಟ್ಟಾಳುಗಳನ್ನು ಕದನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದನೆಂದು ಜಿರೆ 
ಯಜೇಡ ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಿಲ್ಲವಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಪೌರುಷವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದವರು 

ಯಾರು ? ಈಗಲೂ ಆತನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸು 
ಸುಮ್ಮನೆ ಬಳಲಬೇಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನಗೆಂದಿಗೊ ಜಯವಾಗೆದು ಎಂದು ಸುಧನ್ಮ 
ನು ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು, ಅದ್ಡುನನ ರಥವು ಅಂತರಿಶ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ 
ವಾಗಿ ಬುಗುರಿಯಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಬಳಿಕ ಆ ಪಾರ್ಥನು ಭಲಭಲಾ | 

ಎಲೈ ಸುಧನ್ನನೇ |! ಸುರನರೋರಗೆ ಯಕ್ಷರಾಸ್ರಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ವೀರನಹುದು. 
ನಿನ್ಮಂತಹ ಶೂರಸಿನ್ನು ನಾಸೆಲ್ಸಿಯೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಅಕಟಾ |! ನೀನು ಇನ್ನೂ 

ಬಾಲಕನಾಗಿರುವೆ ! ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡರೆ ನನಗೆ ಕರುಣವುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ, ಒತ್ತಾ 
ಸೆಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತಾ ತನನ್ನು. ಬರಹೇಳು. ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಮ 

. ದಿಯಾಗಿರೆಂದು 'ಹನ್ಮಿನಿಂದ ಹರಿತವಾದ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದನು, ನಾನು : , 
ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಹಾಯವು ನಿನ 
ಗೊದಗಿದ ಹೊರತೂ ನಾನು ಸೋಲುವನಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ನಿನ್ನ್ನ ಶಕ್ತಿ 
,ಗಳವಲ್ಲ, ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹಸ್ನಿನಾವತಿಗೆ ಹೋಗು, ನೀನು. ಸರಾಕ್ರಮಿಯಾದರೆ 
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಹಂಸಧ್ವಜನು ಅಶ್ವಮೇಧಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆಗೊಂಡಕಾಲದಲ್ಲಿ 

. ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಜಯಿಸು ಎಂದು ಸುಧನ್ಮನು /:ರ್ಜಿಸಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಹೊಡೆ. 
ದನು. ಈ ಸಚರಾಚರಯುಕ್ತವಾದ ಚತುರ್ದಶ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಣುರೂಪ 
ವಾಗಿ ನೋಡುವ ನನಗೆ ನೀನು ಲೆಕ್ಕನೆ? ಈ ದಿನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು 
ನಿಸ್ಸುನ್ನು ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ರಥವೂ, ಕುದುರೆಗೆಳೂ, ಈ ಬಾಣವೂ, ಬಿಲ್ಲೂಬತ್ತ 
ಳಿಕೆಯೂ, ಈ ಕನಿಧ್ವಜವೂ, ಸವ್ಯಸಾಚಿತ್ವವೂ, ಈ ದೇವದತ್ತ್ನಷೆಂಬ ಶಂಖವೂ 
ನನಗೇಕೆ? ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೆ ? ಎಂದು ಅದ್ಜುನನು ಏಳುನೂರು ಬಾಣಗ 

(೪ನ್ನು ಎಸೆದು ಎಂಟುದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದನು. ಆಹಾ ! ಈ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ 
'ಇರಥವ್ಕೂ ಕುದುರೆಗಳೂ, : ಗಾಂಡೀವವೂ, ಅಶ್ಪಯಬಾಣಗಳೂ, ಕಪಿಧ್ವಜವೂ, : 

ದೇವದತ್ನವೆಂಬ ತಂಖವ್ಕೂ ಸಮ್ಯುಸಾಚಿತನವ್ಯೂ ಅನ್ಚಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ 



೯೪ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ, 

3ಸಾರಥ್ಯದಿಂದ ನಿನಗುಂಟಾಯಿತಲ್ಲದೆ ಹುಲುಮನುಜ ಸಾರಥಿಯಾದಬಳಿಕ ನಿನಗೆ 
ಜ:ಸವುಂಟಿ ? ಒಡ್ಡುಗೊಂಡ ಕಾಲಮೇಘಗೆಳನ್ನು ಅಡ್ಡಗಿಸಿ ಓಡುವ ಮಹಾಶ 

ಕ್ತಿಯು ಪ್ರಳಯನಣಾರುತನಿಗೆಬ್ಲದೆ ಕರಕೃತಕವಾದ ತಾಲವೃಂತ ಘಾಳಿಯಿ:ಂದಾ 
ಗುವುದೆ ಹೇಳು. ಛೀ ಸುನ್ಮುನೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಸುಧನ್ಮನು ಸವ್ಯಸಾಚಿಯನ್ನು 
ಹೊಡೆದನು. ಬಳಿಕ ಫಲ್ಲುಣನು. ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸದ ಪಗೆಲೊಡೆಯನಂತೆ 

ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸುಧನ್ವನನ್ನು ಕಂಡು. ಖಾಂಡವನ ದಹನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಕಿದೇವ 

ನಿಂದ ದತ್ತಮಾಗಿರ್ದ ಆಗ್ಲೇಯಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಗಾಂಡೀವದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿ, 
ರುಳಸಿಸಲು, ಕೆಟ್ಟಾಸುರದ ಕಾರ್ಬೊಗೆಯು ಕವಿದು, ಕಡಲೇಳನ್ನೂ ಕುಡಿದು 

ನುಂಗೆನೆನೆಂದು ಕಡುಕೋಪದಿಂದೆದ್ದ ಬಡಬಾಗ್ಕಿಯೋ ಎನ್ನುವಂತಿರುವ ಬಾಣ 

ವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ದಳ್ಳುರಿಯು ಕಡುರಭಸದಿಂದ ಪೊಡವಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿತು. 

ಹೊಗೆಯ ಹಗೆರಣವು ಅಧಿಕವಾಯಿತು, *ೇಸುರಿಗೆಳು ಚೂಣಿಗೊಂಡು ಏಣ್ಣೆಸೆ 

ಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟವು, ತೂರುಗಿಡಿಗಳು ವೀರರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದವು, ತನಿಗೆಂಡಗಳು 

ಘನಮಜಮರಾದ ಅತಿರಥರನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿದವು. ಹಂಸಧ್ಯ್ಯಜನ ಸೇನೆಯ 

ಲವೂ ಸಂಶಯಾಪನ್ನ ಪ್ರಾಣವಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಕುಪಿತನಾಗಿ ಸುಧ 

ನ್ವನು ಬೇಗೆನೆದ್ದು ವಾರುಣಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೂಡಿ, ಆಕರ್ಣಾಂತವಾಗಿ ಸೆಳೆದು 

ಹೊಡೆಯಲು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉರಿಯು ಆರಿ ಜಲಮಯವಾಯಿತು. ಸೇನೆಯೆ 

ಲ್ಹವೂ ಸೆನೆದುಹೋಯಿತು, ವಾದ್ಯರನಗೆಳು. ನಿಂತವು, ಮಿಕ್ಕಾದ ಆನೆಕುದುರೆ 

ಗಳು: ಏನಾದವೊ ಕಾಣೆ, ಅರ್ಕುನನು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಜಿರಗಾಗಿ 
ಓದುಬಾರದ ನಟುವಿನಂತರುತಿದ್ದ ನು. ಈಪರಿಯಿಂದ ಖಾಡಿಖಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದಾ 

ಡುವ ವೀರನಾದ ಸುಧನ್ವನು ಹೊಡೆದ ವಾರುಣಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಹವಸಮರ್ಥೆ 

ನಾದ ಅರ್ಜುನನು ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಶೋಷಿಸಿ, ಬೊಬ್ಬಿ ಡುತ್ತಿರಲು ಸುಧ 

ನ್ನನು ಅದಿ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ಹೊಡೆದನು. ಫಲ್ಲುಣನು ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರಾ 

ಸ್ತೃದಿಂದ ಪಾರುಗಾಣಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಸುಧನ್ವನು ತಿಮಿರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಡಲು, 

ಪಾರ್ಥನು ಆದಿತ್ಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದದನ್ನು ವಾರಿಸಿದನು. ಹಂಸಧ್ಯಜಾತ್ಮನು ಸರ್ಪಾ 

ಸ್ತೃದಿಂದ ಷೆಗ್ಗಳಿಸಲು ಕಂಸಾಂತಕನ ಭಾವಮೈದುನನು ಗಾರುಡಾಸ್ತ್ರವನ್ನೆ 

ಸೆದು ಗೆರ್ಜಿಸಿದನು. ಬಳಿಕೆ ಸಕಲವಿಧನಾದ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಂಗೆಳು ಕಳೆದು 

ಯಲು, ಆರ್ಚುನನು ಆಗ್ರಹದಿಂದ ಬ )ಹ್ವಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೂಡಿ ಹೊಡೆದನ್ನು 

ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಹಿಸಿ ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸುಧನ್ವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು 

ಹೂಡಿ ಹೊಡೆಯಲು ಅವೆರಡೂ ಕಾದಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅಣಗಿಹೋಗಲು, ಇವನನ್ನು 

ಜಯಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಅಧ್ಯ 

ತುಡುಕಿ, ಓಿಜ್ಲಂಡಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಾಣಮಯವಾಗ್ಯಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋ 

೬. 



ಕತ. 

ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸರಿಗ್ರೆಹ. ಸ್ಯ 

ಲಾಗದಂತೆ ಮಾಡಲು, ಸುಧನ್ವನು ಸಾಹಸದಿಂದವುಗಳನ್ನು ಶ್ರಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಕಡಿದು ಪುಡಿಪುಡಿಮಾಡಿ, ಗೌರಿಯರಸನೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡಿ, ನಿವಾತಕವಚರನ್ನುು 

ಗೆದ್ದು, ಭೀಷ್ಟ ದ್ರೋಣ ಕರ್ಣಾದಿಗಳನ್ನು ತೃಣೀಕರಿಸಿ, ಕೌರವನ ಬಲವನ್ನು 

ಕವರಿ, ಸಂಪಾದಿಸಿದ ನಿನ್ನ ವೀರತ್ವದ ಬಿರುದು ಹಾರಿಹೋಯಿತೆ ? ಇನ್ನು 

ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ .ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಶಿ (ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬರಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡು ಬದುಕಿಕೊ ಎಂದು ಸುಧನ್ಯನು ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು, ಅರ್ಜು 

ನನ ರಥವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತರಗೆಯಂತೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಿತು, ಕುದುರೆಗಳು ಕಂಗೆಟ್ಟು 

ಕಾಲ್ದೊರೆದವು, ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿದುಹೋಯಿತಶು, ಧ್ವಜಾಗೈದಲ್ಲಿನ ಕೆನಿನೀರನು 

ಸಟ್ಟುಬ್ಬಸದಿಂದ ಕಳವಳಿಸಿ ಪಲ್ಲಿರಿದನ್ಕು, ಸಾರಥಿಯು ಸತ್ತನ್ಮು ಆರ್ಚು ನನ. 
ದೇಹಾದ್ಯಂತದಲ್ಲಿಯೂ, ಕೂವಲಗುಗಳು ಕೀಲಿಸಿದವು, ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಆಯಾಸ. 

ವನ್ನು ನೀಗಿಕೊಂಡು ಸಾರಥಿತನವನ್ನು ತಾನೇಮಾಡುತ್ತ ಅರ್ಜುನನು ಸುಧನ್ವ 
ನನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ದಿನದ ಸಂಗರದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುಂತಿಯು 

ನನ್ನನ್ನು ನಡೆದು ಫಲವೇನು ? ನಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾದ ವೀರನಲ್ಲವೆ ? 

ಅಯ್ಯೊ ! ಧರ್ವರಾಯನ ಯಾಗಕ್ಕೆ ವಿಘ್ಮಬಂದಿತಲ್ಲ? ಎಂದಳವಳಿದು ಶ್ರೀ 

ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದನು. ಕ 

ಎಲ್ಟೆ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೆ ಲಾಲಿಸು. ಅರ್ಜುನನ್ನು ಆಂತರಂಗೆದಲ್ಲಿ 
ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಚ್ಯುತನು ಸುಧನ್ವನ ಸಂಗರಜಲ್ಛಿ ಸವ್ಯ 
ಸಾಚಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಭಂಗವನ್ನು ಧನುರಾಯನಿಗೆಚ್ಚರಿಸಿ ಗರುಡವಾಹನವನ್ನೇರಿ 
ಕಶ್ಯಸ, ವಶಿಷ್ಟ, ವಾಮನ ಅತ್ರಿ ಭರದ್ವಾಜ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾಮುನಿಗಳು 

. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸದಾ ಸ್ವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮೈದೋರದೆ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ತಾನು 
. ಪರಮ ಭಕ್ಕರಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪರಿಜಾರಕನಾಗಿರುವೆನು ಎಂಬುದನ್ನ 

.. ಅಂತರಂಗೆದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ 
(| ಕೋಮಲನೇತ ಎನೂ ಶಂಖಚಕ ಗದಾ ನದ್ಯ್ವದಾರಿಯೂ, ಕೌಸ್ಫುಭ ತುಲಸೀ 

 ಭಕ್ತ್ವೈಕ ಜೀವನನೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನೂ ಲೋಕದನರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರಿಸು 
ವಂತೆ ಬಂದು ಚಂಪಕಾನಗರದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ಸುಪರ್ಣಸ್ನಂದ 
ದಿಂದಿಳಿದು ಸವ್ಯಸಾಚಿಯ ರಥನನ್ನೇರಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಮಂಗಳವಾದ ಗಳು 
ಬೋರ್ಗರೆದವು, ಸರ್ವರೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು, ಅರ್ಜುನನು ಮಣಿದು ಮುಂಡೆ 
ಯನ್ನು ಬಾಗಿ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದನು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ' 
ಬೋಳೈಸಿ ಮೈದಡವಿ ಮೃದುನಚನಗಳಿಂದ ಮನ್ಮಿಸ್ಕಿ, ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿ 08. 
ಕದುರೆಗಳ ವಾಘೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾರಥಿ ತನವಂ ಮಾಡಿಕೊಡಗದನು. 
ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿ ದ್ದ ಸುಧನ್ವನು ಅನುದಿನವೂ ಅತ್ಯ೦ತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 

ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗನ್ಕೂ ಕೋಮಲಗಾತ್ರನೂ, 



1. ಹೆದಿನೂರನೆಯ' ಸಂಧಿ, 

ಇ ಮಾಲಾಂಕೃತನೂ, ನೀತಾಂಬರಾನೃತನೂ,. ಪುಣ್ಯ ಚರಣಾರನಿಂದದ್ವಯನ್ಮೂ 
ಆದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ರಥಾಗೈದಲ್ಲಿ 
ಕಂಡು ಇಂದಿಗೆ ನನ್ನು ಜನ್ಮವು ಸಫಲವಾಯಿತೆಂದು. ಸಂತೋಷದಿಂದ, 
ಪುಳಕಂಗಳೊಗೆದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತನನ್ನು ಸ್ಮುತಿಸ್ಕಿ, ಮನದಲ್ಲಿ 
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮಂಡೆಯನ್ನು ಬಾಗಿ ಮಹಾನುಜಮನಾಗಿಿ, ಮೂರುಲೋಕಗಳಿಗೂ 
ಒಡೆಯನಾಗಿ, ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿ ತಿಸಂಹಾರಂಗಳಿಗೆ ಕರ್ತನಾಗಿ ದೇಶಕಾಲಂಗಳಿಂದ 
ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಆನಂತ ರೂಪನಾಗಿ ಅಂತರಾತ್ವ್ರನಾಗಿ, ಅಖಿಸಾಗೆವು 
ಸನ್ನುತ ಗುಣಾನಳೀ ಸಂಕುಲನಾನ, ಶುಭದಾತನಾಗಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕನೆಂಬ 
ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಫೈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೋಲನೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ಕನಾದ ನನ್ನನ್ನು 

ಸಂಸಾರಬಂಧದಿಂದ ಬೇಗನೆ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡು. 

ಎಲ್ಫೆ ಜಗೆನ್ವಯನೇ ! ನಿನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞೃತ್ಕವನ್ನು ನನ್ಶ ಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ, 
ನೀನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜಯವು ಸ್ವಪ್ನದ ಧನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ವ್ಯರ್ಥ 

ವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಫಲವೇನು ? ನಿನ್ನೆದುರಿಗೆ ತನಿನೀರನೆಂದು ಪೆಸರೆತ್ತಿ 
ಮೆರೆಯುವ ಈ ಅರ್ಜುನನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು 
ನೋಡುವೆನು ಎಂದು ನುಡಿದು ವಿನಯದಿಂವ ವೀರಾಗೈಣಿಯಂತೆ ವಂದಿಸಿ 
ನಿಂದನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನನು ಎಲ್ಫೈೆ ಮರುಳೇ ! ನಾನು ಮಾಡುವ 

ಶಪಥವನ್ನು ಕೇಳು ! ದೇವಗಣಗಳು. ನಲಿಯುವಂತೆ ಮೂರುಬಾಣಗಳಿಂಡ 

ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಇಡಿದು ಹಾರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಣುಮಾಶ್ರವೂ ಪ್ರಣ್ಯಸಂಪಾದನೆ 

ಯನ್ನು ಮಾಡದವನಾದ ಪರಮ 'ನೀಚನ ಗೆತಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗುವೆನಂದು 

ಹೊಡಕರಿಸಿದನು. ಆಹಾ ಈತನು ದುರ್ಜಯನು ನಿನಗೆ ಸೋಲಶಕ್ಕವನಲ್ಲ 

ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯದಾದೆಯಾ ? ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಗದರಿಸುತ್ತಿರಲು ಸುಧ 

ನ್ವನು ಎಲೈ ಮರುಳಾದ ದುರುಳನೆ ! ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಳವರಿಯದೆ ಶನಸಥ 

ವನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೆದುರಾಗಿ ದೇವಗುಣವು ಪರಿಕಿಸುತ್ತಿರಲು 

ನೀನು ಬಿಡುವ ಮೂರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯ ಮಾರ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಕಡಿದು ಕೆಡಹ 
ದಿದ್ದರೆ ಹುಟ್ಟಿದುದು ಮೊದಲುಸಾಯುವನರೆಗೂ ಪುಣ್ಯಹೀನನಾಗಿ ಪಾಪಕಾರ್ಯ 

ಗಳನ್ನೆ ಮಾಡಿದವನ ಸುಕೃತಶಕ್ಕೆನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗುವೆನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಬಾಣಿ 

ವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಅರ್ಜುನನ ರಥವು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಬಾರುಗಳವರೆಗೂ 
ಹಾರಿಹೋಯಿತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸುಧನ್ವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ 

ಏಕಪತೃ್ಸಿವುೃತಸ್ಥ ನಾಗಿ ತಾತನಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾರದನನಾಗಿ ಅಕಳಂಕವಾದ 

ಭಕ್ಕಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು 

ಜಯಿಸುವ ವೀರ್ಯವನ್ನೂಂತು ಯಾರು ಮುಳಿದರೂ ಪಾರುಗಾಣದ ಪೌರುಷ 



(18) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. (4 

ದಿಂದ ಕಾದಿ ಸೋಲಿಸುವ ಈ ಸುಧನ್ವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನರಿಯಜೆ ದುಡುಕ್ಮ್ಮಿ 
ನನ್ನೊಡನೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಭಾಷೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡೆಯಲ್ಲಾ ! ಮುಂದೇಸುಗತಿ್ 

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಸುಧನ್ವನು "ಎಲೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೇ! ಬಯಲು 
` ಬಿಂಕದ ಮಾತುಗಳೇಕೆ ? ಗೋವರ್ಥನ ಗಿರಿಯನ್ನು ಕೊಡೆಯಾೂಗಿ ಹಿಡಿದು 

ಗೊಲ್ಲರ ಬೆಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಯಡಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನೀನು. ಈ ಅರ್ಜುನನ್ನು 

ಸಂರಕ್ಷಿಸುವೆ. ! ನಾನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರಪಟ್ಟರೇನಹುದು. ಇನ್ಫ್ನು 

ನನ್ನ ದೇಹನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗೆಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವೆನು. ಇನ್ನೊಂದು 

ಸಾರಿ ಮುಳಿದು ಕಾದಿದುದೀ ಆದರೆ ನಾದು ಅಳುಕಿ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಕಿ೦ಕರ 

' ನಾಗುವೆನೆ? ಎಂದು ಮರಳಿ ಬಿರುಸಾದ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಆ 

ಬಾಣಹತಿಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ರಥವು ನೆಲದಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸುಂಟರ 

ಗಾಳಿಯಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಶೀಕೃಷ್ಣನು ಸುಧನ್ವ 
ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಗಳಿ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಆದನ್ನು ಕಂಡು 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯು ಒಂಭತ್ತ ನೆಯ. ಆನತಾರದಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನವನ್ನುು 
ಧರಿಸಿ ಗೋಪಾಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಫಲವನ್ನು ಆಬಾಣಕ್ಕೆ ಆಳವಡಿಸ್ಕಿ ಬಲ 

ವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟು ಬೇಗದಿಂದ ನಿನ್ಸ್ನ ತತ್ರುನಿನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ತರಿದು 
ಹಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 

ಬಳಿಕ ಅರ್ಜುನನು ಆಕರ್ವಾಂತವಾಗಿ ಸೆಳೆದ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಆಕ್ರೋಶ 
. ದಿಂಜಿಸೆದನು. ಆಗೆ ! ಎಲೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ! ಶಹಬಾಸ" .! ನೀನು ಬಹು 
ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಂಪಾದಸಿದ ಪುಣ್ಯಫಲನನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಕೊಬ್ಟೆಯಲ್ಲಾ ! ಇದ 
ರಿಂದ ಹತಿಯಿಲ್ಲ ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಕೊರಲಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ 
ಸರಳನ್ನು ಪಡಿಯಂಬಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದನು... ಕೂಡಲೆ ಮಂಗ 
ಳೆವಾದ್ಯಗೆಳು ಬೋರ್ಗೆರೆದವು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನು. ಆತನ ಕೌರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ 
ಕೊಂಡಾಡಿದನು. ಅಕಟಕಟಾ ! ಮೂರುಬಾಣಗಳಿಂದ ಈ ವೀರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲು 
ವೆನೆಂದು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆನು, ಅದರ 
ಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು, ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಈತನನ್ನು ಕೊಲ್ಬದಿ 
ದ್ದರೆ ನನ್ನ ಶಪಥಕ್ಕೆ ಹಾನಿಬರುವುದು. ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಅರ್ಥಟಸುತ್ತ 
ಅಂತಕೋಪಮನಮಾದ ಮಹಾಸ ಸ್ರೈವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೂಡಿದನು. ಆಗೆ ಶ್ರೀಕೃ 
ಸ್ಥನು ತಾನು ವರ್ತಮಾನಾನತಾನವರದಲ್ಲಿ ಭೂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು . ಮಾಡಿದ ಹಕ್ಕೇ 
ವನ್ನು ಆದಕ್ಕವಳಿಡಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲು, ಫಲ್ಗು ಣನು ಪಂತವನ್ನುು ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುವ 
ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಎಲೈ ಅಚ್ಛುತನೇ ! ಅರ್ಜು 
ನನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ನಿನ್ನು ಪ್ರಣ್ಯವನ್ನು ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಕೊಟಿ ಯಲ್ಲಾ | ಆಗಲಿ, 



೯೮ ಹದಿನೂರನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಈ ಬಾಣವನ್ನು ನಾನು ಕತ್ತರಿಸದಿದ್ದರೆ ಬೋಗಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿಯನ್ನು 
ಕೂಡಿದ ಎಸಿಷ್ಕನನ್ನು ಕೊಂದ ಮಹಾಪಾತಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆನೆಂದು ಚೀರಿ 
ಹಾರಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಗಣವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಮಾರ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡಬದನು, 
ಬೇರಿನಿಸವ್ಸಳಗಳು ಪೂರಿತವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಮೊರೆದವು, ದೇವಗೆಣಗಳು 
ಸುಧನ್ವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೋಡಿ 
ದನ್ನು ಮೂರರಲ್ಲೆರಡು ಮುರಿದುಹೋಯಿತು, ಉಳಿದೊಂದರಿಂದ ಬಲಕಾಲಿ 

ಯಾದ ವೀರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹರಿಹರವಿಭೇದವನ್ನು ಮಾಡಿದವನ ನೀಚಗತಿ 

ಯನ್ನು ಹೆಇಂದುವೆನೆಂದು ಪಾರ್ಥನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆ 
ಯಲುದ್ಧು ಕ್ಕನಾದನು. ಆಗೆಲಾ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಆ ಬಾಣದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬ್ರಹ್ಮ್ಮನನ್ನ್ಯೂ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹರನನ್ನೂ, ಆವಾಹನಂಗೈದು ನಡುವಣೆಡೆಯಲ್ಲಿ 
ತಾನೆ ನಿಂತು ರಾಮಾನತಾರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಆದಿಯಿಂದತ್ಯದನರೆಗೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದ 

ಸುಕೃತವನ್ನು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಹುಗಳನ್ನ ಪ್ಪಳಿಸಿದನು. 

ಬಳಿಕ ಕೋಹಿಸಿಡಿಲಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ಅರ್ಡುನನು ದೇವದತ್ತವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃ 

ಷ್ಮೃನು ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನು ಊದಿದರು. ಧ್ವಜಾಗ್ರೆದಲ್ಲಿನ ಕಪಿನೀರನು ಕಟ್ಟಾ 

ಸುರದ ಕಡುಪಿನಿಂದ ಚೀರಿದನು. ಬೇರಿನಿಸ್ಗಾಳೆಗಳು ಬಹಳವಾದ ವಾದ್ಯ ಜಾ 

ಲಗಳೂ ಮೊಳಗಿದವು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸುಧನೃನು ಎಲೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ 

ಸುಳಾ,ಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸೂರೆಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ? ನಾನೋ ? 

ಅರ್ಜುನನೋ ? ಈಗೆ ಬಿಡುವ ಬಾಣನನ್ನು ನಾನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ 

ನನ್ನನ್ನು ಮಗನೆಂದು ಮನ್ಮಿಸುವಳೆ ? ಮಡದಿಯು ಮನದನ್ನನೆಂದು ಮೋಹಿ 

ಸುವಳೆ ? ಅದುಹಾಗಿರಲಿ |! ಈ ಬಾಣವನಿಕ್ಕಡಿಗೈಯದಿರ್ದೊಡೆೆ, ಭಕ್ತಿಭಾವನೆ 

ಯಿಂದ -ಕಾಶಿಗೆಬಂದು ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ತೀರದಲ್ಲಿಮಿಂದು ಅಕುಟಲಾಂತಃಕರಣ 

ದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿನುಧ್ಯಾ೦ತರಹಿತನಾದ ವಿಶ್ವೇಶ 

ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯಗೂಂಡು ಎಡದ ಕಾಲಿಂದದೊ 

ದೆದವನ ಗತಿಗಿಳಿಯುವೆನು. ನನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು ನೋಡು ಎಂದು ಧನುಷ್ಟಂ 

ಕಾರವಂ ಮಾಡಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಅರ್ದು ನನು ತ್ರಿಮ *ರ್ತಿಗಳಿಂದಾವಾಹಿತವಾಗಿ 

ರಾಮಾನತಾರದ ಫಲವನ್ಮೊಳೆಗೊಂಡು, ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಲನನ್ನು 

ಸೆಳೆದುಕೊಂಡ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ಉಭಯಸೇನೆಗಳೂ ಹೆದರಿ 

ದವು, ಭೂಮಿಯು ಅದಿರಿತ್ಕು ಮೇರುಮಂದರಗಳು ಕದಲಿದವು, ಸೂರ್ಯಚಂ 

ದ್ರರು ಗೆತಿಗೆಟ್ಟರು, ಆದಿಶೇಷನು ಅಳವಳಿದನು, ಉಊರ್ವನು ಕೊರಚಾಡಿದನು, 

ಎಂಟುದಿಕ್ಕುಗಳು ಬೆಂಟಣಿಸಿ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದವು ಬಾಣದುರಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂ 

ಡವನ್ನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೂ ಸುಧನ್ವನು ಹೆದರದೆ, ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟದೆ, 



(ಕ. 

ಜೈನಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗೈೆಹ. ೯೯ 

ದೈರ್ಯಗುಂದದೆ, ವಿಸಾರಿದ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಎದುರಂಬನ್ನು ಹೊಡನು ಆ ತ 

ನನ್ನು ಎರಡುತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಅದರ ಹಿಂಭಾಗವು. ಭೂಮಿ ಜ್ಯ 

ಳಿತ್ಕು ಉಳಿದ ಮುಂದಿನರ್ಧವು ಮೇಲ್ವಾಯ್ಡು ಬಂದು ಸುಧನ್ವನ ಶಿರವನ್ನು 

ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಲು, ಆ ತಲೆಯು ಮುರಾರಿ, ಕೃಷ್ಟ, ಜಗನ್ಮ್ವಯ, 

ಜನಾರ್ದನ, ಮುಕುಂದಾ ಎಂದು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಲುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಕುಂದು 

ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮವೃತ್ತ ಸುಂದರವಾದ ತನಗಿನ್ನು ಅನ್ಯವೈರವು ತಕ್ಕುದಲ್ಲ 

ನೆಂದು ಪೂರ್ಣಕಲಾನಿಲೋಲನಾದ ಚಂದಿರನು ಕಮಲಗಳನ್ನು ಸಂತೈಸುತ್ತಿ 

. ರುವನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಸುಧನ್ವನ ಶಿರಸ್ಸು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾರವಿಂದ 

ಗಳನ್ನು ಪೊರ್ದ್ದಿ ಆತನ ನಾಮಾನಳಿಗಳೆನ್ಳು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು 

ಬಳಿಕ ದೇವತೆಗೆಳು ಆಹಾ ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅನ್ಯಾಯಮಾಡಿದನಲ್ಲಾ ! 

ಎಂದು ಆಲುತ್ತಿರಲು ಸುಧನ್ನನ ಮುಂಡಪ್ರ ಮುಂದರಿದುಬಂದು ಮಹತ್ತಾದ 

ಅರ್ಜುನನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹೊಯ್ದು, ಅಪ್ಪಳಿಸಿ, ಸೊಪ್ಪಾಗಿಮಾಡಿ 

ಸಕಲರನ್ನೂ ನೋಯಿಸಿತು. ಹೊಳೆಹೊಳೆವ ಕುಂಚಲಗಳೆ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ 

ಕದಪೂ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮನಾದ ಮುಖವೂ, ಕತ್ತುರಿಯತಿಲಕವೂ್ಕೂ 

ಮುರಿದ ಮಾಸೆಗಳೂ, ನಗೆಮೊಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಸೊಗಸಾದ ರದನಪಜ್ಜಗೆಳೂ, 

ಬಿಟ್ಟಿಕಣ್ಣುಗೆಳೂ, ಬಿಗಿದ ಬಾಯಿಯೂ, ನವಿಲುಗೆರಿಗಳಂತೆಸೆಯುವ ಸೌಂದರ್ಯ 

ವೂಕೊಡಿ ರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಸುಧನ್ನನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎರಡು 

ಕೈಗಳಿಂದಲೂ ಹಿಡಿದೆತ್ತಿ ನೋಡುತ್ತ, ನಾಸಾಗ್ರದೆಡೆಗೆ ಎಳೆದು ಆಫ್ರಾಣಿಸಿ, 

ಬಳಿಕಾತನ ವದನವನ್ನುು ತನ್ನ ಮುಖದೆಡಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಸುಧನ್ವನ ಅಂತರಾ 

ತ್ಕವು ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಹೋಯಿತು. ಬಳಿಕ ದೇವತೆಗೆಳು ಆ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು 

ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆ ಸುಧನ್ಯನ ತಲೆಯನ್ನು 
' ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಹಂಸಧ್ವಜನ ಬಳಿಗೆಸೆಯಲು, ತನ್ನ ಮಗನ ಪರಾಕ್ರವ 
ವನ್ನು ಕಂಡುಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದ ಹಂಸಧ್ರ್ಯಜನು ಕವಲಂಬಿನಿಂದ ಕಡಿದು ಹೋದು 
ದನ್ನು ಕಂಡು ಕಡುದುಗುಡದಿಂದ ಪೊಡವಿಗುರುಳಿ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಆಗೆ ತನ್ನೆಡೆಗೆಬಂದ ಮಗೆನ ತಲೆಯನ್ನೈೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಂಸಧ್ಮಜನು ಹಾ! 
ಮಗನೇ ! ಜಗದೊಡೆಯನೆೊಡನೆ ಕಾದಿದ ಶನವೀರನೆ ಎಂದು. ಮೋಹದಿಂದ 
ಮರುಗುತ್ತ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನಿಟ್ಟು ಚುಂಬಿಸಿ, ನೆತ್ತಿಯನ್ನಾ ಘ್ರಾಣಿಸಿ, 
ಹಾ ! ಈಗೆ ನಾನೇನುಮಾಡಲಿ ಪರ್ವತಾಗ)ದಿಂದ ಬೀಳಕೆ ! ನಿನ್ನನ್ನು ನೋ 
ಡುವ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೀಳಲೆ ? ಹರಕೆಯಿಂದ ಹೆತ್ತ ಈ ದೇಹನನ್ನು 
ಸೀಳಲೊ! | ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾಗೆ ಕೇಳಲಿ ! ಜನ್ಮಾಂಶರದಲ್ಲಿಯಾ 
ದರೂ ನಿನ ಆಜ್ಞೆಮಾಡಬಲ್ಲನೆ ? ನಿನ್ಶ್ನ ಶೋಕವನ್ನು ನಾನೆಂತು ಸಹಿಸಲಿ [ 



೧೦೦ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಸಂದಿ, 

ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳದೆ ಮಾೌನದಿಂದಿರುವೆಯಲ್ಲ್ವಾ ! ಕಂದಾ ! 
ಯುದ್ಧಮಾಡುವೆನೆಂದು ಬಿಲ್ವಿಡಿದುಬಂದೆ ! ಅರ್ಚುನನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದ 
ಬಳಿಕ ನೀನೆ ಗೆಲ್ಲಬೀಡನೆ ತಂದೆ ! ಶೂರರಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗಳೆಯನಾದ ಸನೀಸು ಯಾನ 
ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ತೈ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ಮುಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ? 
ಅಣ್ಣನು ಗೆದ್ದುಬರುವೆನೆಂದು ಆನಂದದಿಂದಾರತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾದಿರುವ 
ನಿನ್ನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಏನುಹೇಳಲಿ |! ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವಳು ಆತ್ಮನನ್ನು 
ಧರಿಸುವಳೆ ? ಹೆತ್ನತಾಯಿಯು ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಮಗೆನನ್ನ್ನು : ಏನುಮಾಡಿದೆ 
ಯೆಂದು ಶೇಳಿದರೆ ಹೇಳುವ ಉತ್ತರವೇನು? ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನಾದರೂ ಕಣ್ಣೆರೆದು 

ನಡಿ ಆದರಿಸು! ಅನುಕೂಲವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡು ವೀರಗೈೆಣಿಯಾದ ನೀನು 

ನೀನು ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಕಾದಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬರುನೆ ಎಂದು ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹ 

ದಿಂದ ಎದುರುನೋಡುತ್ನಿರುವ ಅಂಗೆನಾಮಣಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು 
ನಾನೆಂತು ನೋಡಲಿ ! ಕಂದಾ | ಬಹು ತೆರದ ಬಯಲ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವ 

ಕಟ್ಟಾಸುರದ ಕಟುಕನಾದ ನನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕರುಣಪುಂಬಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿತುಳು 
ಕುವ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆ ?' ಪುತ್ರನಿಗೆ 
ದೊ)ಹಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಶೋಕವು ವ್ಯರ್ಥವಾದುದೆಂದು ಲೋಕದವರು ನನ್ನನ್ನು 
ಜರಿಯದಿರುವರೆ ? ಕಾದೆಣ್ಣೈೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೇಹೆನನ್ನು ತಣ್ಣ ಸದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ 
ಶ್ರೀತರಿಯು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಗೆಯಾದನು. ಎಂದಿಂತು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ 

ಹಂಬಲಿಸುತ್ಮ ಮೋಹದ ಮಗೆನ ಮುಡದ್ದುಗೆಯ್ಯ್ದಗೆಳೆನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿ ತನ್ಮೊಡ 

ಲೊಳಗಣ ಕಡುಶೋಕನೆಂಬಗ್ನಿಗೆ ದೇಹವನ್ನೊತ್ತೆ ಗೊಟ್ಟು ಮರುಗಿದನು. 

ಬಳಿಕ ಹಂಸಧ್ವ್ಯಜನ ಪರಿವಾರವು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಸುಧನ್ಮನನ್ನು ಕಂಡು 

ಹಾ! ಕಡುಗಲಿಯಾದ ನೀರನೇ ! ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮ್ಮತವಾದ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ 

ಯುದ್ಧರಂಗೆದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವವರಾರು ? ಚಂಪಕಾನಗರದ ಭಾಗ್ಯವು ಹಾಳಾ 

ಯಿತೆ ? ಶಿನಶಿನಾ ! ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನೆಂದು ಬರುತ್ತಿರಲು, ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳು 

ಕ೦ಬನಿಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ದುಃಖದಿಂದ ಜೋಲುಗಿನಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಲಳಿದವು. 

ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಳಿದ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಸುರಥನು ತಂದೆಯ 

ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಾತಾ! ಏತಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನ ಪಡುವೆ? ಹರಿಯಮುಂದೆ ಹರುಷದಿಂದ 

ವಾಡಿದ ಪಂಥಕ್ಕೆಡೆಯಾಗಿ ಧುರರಲ್ಲಿ ಕಾದಿ ಮಡಿದು. ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು 

ಪಡೆದ ಸುಧನ್ವನಿಗಾಗಿ ನೀನು ವ್ಯಸನಪಡಬಾರದು ನನ್ನ್ನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು 

ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅಯ್ಯಾ ನಿನ್ನು ಮಾತು ಸತ್ಯ. ಶ್ರೀಹರಿಯಬಳಿ 

ಗೈದಿದ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿಫ್ಸಿಗೆ ಬಿಸುಖನಲ್ಲಾ ! ಎಂಬ ಕೊರತೆ 

ಯಿಂದ ಮಡುಗುವೆನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾವಚಿಂತೆಯ£ೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲು ತಂದೆ 
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ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ೧೦೧ 

ಯನ್ಮು ಕುರತು ಸುರೆಥನು ನೀನು ಆ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಮರಳಿ ಅಚ್ಯುತನ ಬಳಿಗೆ 

 ಕಳುಹಿಸೆಂದು ಹೇಳಲು, ಹಂಸಧ್ವಜನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗಾಶಿರನನ್ನೈಸೆದನು. 

ಆಗಲಾಹರಿಯು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಆ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೆಗನಮಂಡಲ 

ಕೈಸೆದನು. ಬಳಿಕ ಭವಾನೀ ನಾಥನು ಬಹುಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ತನ್ನು 

`` ರುಂಡಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುರಥನು ತನ್ನು ಸೇನೆ 

ಯವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ನಿಡುಕುತ್ತಿರುವ ಕಡ)ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣು 

ಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತ, .ಬಿಲ್ವಿಡಿದು ಯುದ್ಧಾಭಿಮುಖನಾಗಿ ರಥವನ್ನೇರಿದನು. 

ಅದನ್ನು ಕಂಡು ದೇವಪುರನಿಲಯ ನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನು ತನ್ನ ಭಾವಮೈದು 

ನನಾದ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಲಸ 

ದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಮ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಪುರೀನಿಲಯ ಕವಿನಾಗಶರ್ಮ ಪ್ರಣೀತಮಾದ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರೆಹ 

ದಲ್ಲಿ ಹದಿಷೂರನೆಯಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. , ಶ್ರಿ« ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ. 

ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಗರುಡನು ಸುರಥನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ 

ಈಶ್ವರನು ಅದನ್ನು ರುಂಡಮಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡುದು. 

ಅಯಯ ಯಾಜ 

ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಸುಧನ್ಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ 

ಯಲ್ಲವೆ? ಇನ್ನು ಅವನತಮ್ಮನಾದ ಸುರಥನಶಕ್ತಿಯನ್ನುು ವಿಸ್ತರಿಸುವೆನು 
ಲಾಲಿಸು. ಅಣ್ಣನು ಸತ್ತಬಳಿಕ ಅತ್ಯಂತ ರೋಷನವಂತಾಳಿ, ಕೆಂಗಣ್ಣುಗಳಿಂದ 
ಕಿಡಿಗೆಳನ್ನುದಿರಿಸುತ್ತ, ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸುಧನ್ಮನನ್ನು 
ಕೊಂದವನು ಬದುಕುವನೆ ? ಧರ್ಮರಾಯನು ರಾಜ್ಯಭಾರವಂ ಮಾಡುವನೆ ? 
ಆಗಲಿ ಇನ್ನುಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು, ನನ್ನ್ನ ತೋಳಿನತೀಬಿಯನ್ನು ತೀರಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳು ವೆನೆಂದು ರಥವನ್ನೇರಿ ೮ಣೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುರಥನ 
ಅಂಕನಂ ಪರಿಕಿಸಿ, ಶ್ರೀಹರಿಯು ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ! ನೋಡು. ಈಗಯುದ್ಧೋ 
ತ್ಸುಕನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ವೀರನು ಆಚರಿಸದಿರುವ ಧರ್ಮವೆ ಇಲ್ಲ. ಮಕೆತಾ 
ಗಲೀ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯಾಗಲೀಮಾಡಿದ ಪಾಸಲೇಶವನ್ನುು ಕಾಣೆ, ಇವನೆದುರಿಗೆ 
ನಿಂದು ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೋಲಾಗದಿರುವುದೆ ? ಆದ 
ಕಾರಣ ಪ್ರೆದ್ಧುಮ್ಮಮೊದಲಾದ ಯಮವೀರರು ಈತನೊಡನೆ ಸಂಗರದ ಲ್ಲಿ_ಹೊಡೆ 
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ದಾಡಲಿ ! ಎಂದು ನುಡಿದು ಅಂಧಕ್ಕ ವೃಷ್ಟಿ, ಸಾತ್ಯಕಿ, ಕೃತವರ್ಮ ಮೊದ 
ಲಾದನರ ಮೂಲಬಲವನ್ನುು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೂಕಿ, ಮಹಾವೀರನಾದ ಅರ್ಜುನನ 
ರಥವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಸಲೆಳಸಿ, ಕುದುರೆಗಳ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಡಿದು ಒಂದಿಕ್ಕಿ 
ಸೇನಾಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದುನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬಲವಾದ ಕಾಹುರದಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿ ದ್ವನು, 

ಬಳಿಕ ಸಟುಭಟನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮನು ಕೂರಂಬುಗೆಳನುಗಿದು ಕೈಮಾಡು 
ವುದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ತನಿನೀರನನ್ನು ಕೋಟಲೆಗೊಳಿಸಲು, ಎಲೈ ಮೂಢನೇ ! 
ಮದ್ದಾನೆಯ ಮೋಹರವು ನುಕ್ಸಿಕಾವಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುವುದೆ ? ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯಸ 
ಗೊಂಡು ಕರಿಶುರಗೆ ರಥಪದಾತಿಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಬೇಡ. ಇದು ಸುಧನ್ವನ 

ಸಮರವಲ್ಲ |! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದೊಡಗೊಡಿದ ಅರ್ಜುನನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದನು 
ಶತೋರಿಸೆಂದು ಮ್ಯಾ೯ಣೆಗಳನ್ನೆಸೆದು.. ಮಾರದೇವನನ್ನು ಮೈಮರೆಯುವಂತೆ 

ಮಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಕೃತರರ್ಮ, ಸಾಂಬೃ ಅನತಿ 
ಸಾಲ್ವರನ್ನು ಜನಗೆಡಿಸ್ಕಿ ಯೌವನಾಶ್ಚನನ್ನು ಸದೆದ್ಕು ನೀಲಧೃಜನನ್ನು ಕಾಲು 

ಗೆಡಿಸಿ, ನೃಷಕೇತುವನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಣದವಸೇನೆಯ ಅತಿರಥ ಮಹಾ 

ರಥವನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿ, ಮದ್ದಾಸೆಯು ಮಹಾಸರೋವರವನ್ನು 

ಹೊಕ್ಕು ಮೈಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕದಡುನಂತೆ, ಸಕಲರಾದ ಸೇನಾಜನರನ್ನು ಕಕ್ಕಸ 

ದಿಂದ ಮುಕ್ಕುಳಿಸಿ, ಸೊಕ್ಕಿದ ಕಾಡುಹಂದಿಯು ಬೀದಿಗೆರನ್ನು ಭಹುಪಡಿಸಿ ಶಿಡಿ 

ಸುವಂತೆ ಒಂದು ನೊಣವನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ಬಡಿದೋಡುನಂತೆಮಾಡಿ, ತೆಕ್ಕೆಗೆಇಂ 

ಡಿದ್ದ ಅಕ್ಕಜದ ಸೊಕ್ಕು ಜೋದರನ್ನು ಜವಗೆಡಿಸ್ಕ ಕೃಷ್ಣ್ವಾರ್ಜುನರನ್ನು ಯುದ್ಧ 

ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತ ಸುರಥನು ಶಂಖನಾದವಂಗೈದನು. ಘೋರರೂಪವಾದ 

ಸಂಸಾರನನ್ನಾವರಿಸಿರುವ ಮರವೆಯೆಂಬ ಅಜ್ವ್ವಾ ನವನ್ನು, ಮಹಾಯೋಗಿಯಾದ 

ವನು ಜೀನೇಶ್ವರನಿವೇಕದಿಂ ಕಳೆದು, ಆತ್ಮಸತ್ವವನು ನಿಚಾರಿಸುವಂತೆ, ಎಡಬ 

ಲದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಡುಗೋಪದಿಂದ ಕಾದುತ್ತಿ ರುವ ತನಿನೀರತನದ ಮೊಂಡಾಬವನ್ನು 

ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಉದಾರನಿಕ್ರಮುಯುಕ್ಕವಾದ ಪರಿಜ್ಞಾ ನದಿಂದೆಡಬಲದಲ್ಲಿ ಮನಮ€ 

ಪುಗಿಸದೆ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ್ವಾರ್ಜುನರನ್ನು ಸುರಥನು ಅರಸುತ್ತಿದ್ದ, 

ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೌರ್ಯದಿಂದ ಅಖಿಲಸೇನೆಯನ್ನು ಸದೆದು, ತನ್ನನ್ನು ಹುಡು! 

ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ವೀರರನ್ನು ಕಂಡು, ಎಲೈ ದೇವದೇವನೇ |! ಈ ವೀ 

ರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನು ಅಭಿನುತವೇನು? ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ 

ಸ್ತ್ರ ಅಕ್ರಯತೂಣೀರಗಳಿದ್ದು ಫಲವೇನು ?. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 

ನೋಡು ? ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಬಿಲ್ಫಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆದೆಯನ್ನೇರಿಸಿ, ಎಲಾ ! ಅಣ್ಣ 

ಸಳಿದನೆಂದು ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸಬಾರದೆಂದು, ದೂರವಾ? 

ದ್ವರೆ ಮಾರಿಬರುವುದು ನ್ಯಾಯನೆ? ತರೆ ಬಲಿತಿರುನದೆಂದು ಭಲದಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು 
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ಹಾಯಬಹುದೆ ? ರೋಷದಿಂದ ನಿಂತು ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರೆ ಗೆಲವಪು ವಿದೆ? 

ಹಾಚ್ಚನಾಗಿ ಕೆಡಬೇಡ ಕುದುರೆಯನ್ನೊನ್ಸಿಸಿ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಶರಣಾಗೆತನಾಗಿ 

ಬಾಳುವುದು ಸುಖನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನು ಸುರಥನನ್ನು ಹೊಡೆದನು. 
ಆಹಾ ! ನಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ನೀನು ಸಾಹಿಯೆ ? ಹರಿಹರವಿರಂಚಿಗಳು ಮುಳಿದಿದ್ದರೆ 

ಅನನು ಅಳಿಯುತ್ತಿದ್ದನೆ? ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಯಾದ ಈ ಕೃಷ್ಣನು ನಿನ್ನನ್ನು 
ಉದ್ಭರಿಸಲೆಳಸ್ಕಿ, ತನ್ಮವತಾರಗಳ ಪುಣ್ಯವನ್ನಿತ್ತುದರಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಿ, ಮುಕ್ತಿ 
ಯನ್ನು ಪಡೆದುದನ್ನು ಕಾಣೆಯಾ ? ನಾವೆಂದಿಗೂ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡಲ್ಫಾ 

ರೆವು, ಕಾದಾಡದೆ ' ಕಟ್ಟಿದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡಲು ನಾವು ಕಾಡುಜನರೆ ? 

ನಮ್ಮ ಸಾಹಸವನ್ನು ನೋಡೆಂದು ಸುರಥನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದೆಳೆದ ಬಾಣವನ್ನು 
ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದೆಸೆದನು. ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದ ಸುರಥನ ಬಾಣಾಗ್ಮಿಯಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಿ ' 
ರುವ ಅರ್ಜುನನು ಅಗ್ಕಿಯಂತಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗದಲ್ಲೂ ಉರಿ ಏಳುತ್ತಿರಲು ಕುಏಿ 
ತನಾದ ಕುಂತೀಪುತ್ರನು, ಭೂಮಿಯಾಕಾಶಗಳೂ ದೆಸದಿಕ್ಕುಗಳೂ ತಿಳಿಯಬಾರ 
ದಂತೆ ಬಲವಾದ . ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಸುರಥನು ವಿರಥನಾಗಿ, ಸಾರಥಿ 
ಗಜಾಶ್ಚರಥಗಳು ಅಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 

ಬಳಿಕಾಸುರಥನು ಹೊಸರಥನನ್ನೇರಿ, ಕವಲಂಬನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅರ್ಜು 
ನನ ರಥವನ್ನು ನೂರುಬಾರುದೂರ ಹಿಂದಕ್ಕೋಡಿಸಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರವನ್ನು 
ಘಾಯಗಾಣಿಸಿ ಕುದುರೆಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಬರಿದಾಗಿವಾಡಿ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತಿರ 
ಸ್ಕರಿಸ್ಕಿ ಬರಿದೆ ಕಾದಿದರೆ ಫಲವೇನು ? ಬಲವುಳ್ಳೆ ವನಾದರೆ ಬಂದು ಛಲವನ್ನ್ಮಾ 
ದರೂ ನುಡಿ ಎಂದು ಹೊಡೆದನು. ಎಲ್ಫೈ ಮರುಳೆ ! ಶನಥಮೇನುಂಟು ? 
ಈಬಾಣದಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಹಾಸಾತಕಂಗಳುಂಬಾಗದಿ 
ರುವುವೆ ? ನೋಡೆಂದು ಅರ್ಜುನನು ಬಾಣವನ್ನೆ ಸೆದನು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಧದಾರಿ 
ಯಲ್ಲಿಯೇ ಖಂಡಿಸ್ಕಿ, ಸುರಥನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರಲೋಕ 
ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದುರ್ಗಿತಿಯಾಗದಿರುವುದೆ ? ಹೇಳು ಎಂದು ಹೊಡೆದು ಜೊಬ್ಬಿ,ರಿ 
ದನು, ಆತನ ಬಾಣಹತಿಯಿಂದ ನೊಂದು ಮುಂದುಗಾಣದೆ ಮೈಮರೆದವ 
ನಂತ್ಕೆ ಮರುಳಾದ ಅರ್ಜುನನ ಪರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹರಿಯು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ 
ಆತನ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅರ್ಜು 
ನನು ಕೂರಂಬುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಾಳುಗಳ ವೀರನಾದ ಸುರಥನ ಶೋಳನ್ನು ಕಡಿದು 
ಹಾಕಲು, ಆ ಬಾಹುವು ಐದುಹೆಡೆಯ ಸರ್ಪದಂತೆ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹೊಯ್ದು, ಅಪ್ಪಳಿಸ್ಕಿ ಕಡಿದು, ಕಂಗೆಡಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಒಂದು ತೋಳುಳಿದಿರಲು. ಅದರಿಂದಲೆ ಕಾದುತ್ತಿರುವ ವೀರನನ್ನು ಕಂಡು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ರೋಷದಿಂದರ್ಜುನನು ಮತೊ ಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಸೆ ಗ ಇ ಸ ಸೆಳೆದು, ಆ ಒಂದು ತೋ 
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ಳನ್ನೂ ಒಬ್ಬುಳಿಯ ಸಾಹಸದಿಂದ ಕಡಿದುಹಾಕಿದನು, ಹೀಗೆರಡು ತೋಳು 
ಗೆಳೂ ಹೋಹದಬಳಿಕ ವೀರಾಗ್ರೆಗೆಣ್ಯನಾದ ಸುರಥನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಾಲುಗೆ 
ಳಿಂದೊದೆದು ಕೊಲ್ಲುವೆನೆಂದು ಕೆರಳಿ. ಮುಂದೈತರುತ್ತಿರಲು ಕೋಲುಗಳಿಂದ 
ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು, ಸೋರುವ ರಕ್ತಧಾರೆಯಿಂದ ನೆಲವು ಕೆಸರಾಯಿತು, 
ಕಾಲುತೋಳುಗಳೆರಡೂ ಕಡಿದುಹೋದಬಳಿಕ ಎದೆಯಿಂದ ತೆವಳಿಕೊಂಡೈದುವ 
ಹಾವಿನಂತೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವೆನೆಂದು ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಮುಂಡವು ಬರು 
ತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಬೀಭತ್ಸುವು ಭಕ್ಕವತ್ಸ್ಫಲನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆ 
ಯಿಂದವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕಿದನು, ಕೂಡಲೆ ಆ ತಲೆಯು ರಭಸ 

ದಿಂದೈತಂದು ಅರ್ಜುನನೆದೆಯನ್ನುಪ್ಪಳಿಸಿ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿತು. ಪಾರ್ಥನು 
ಮೈಮರೆದು ಭೂಮಿಗುರುಳಿದನು, ಬಳಿಕ ಮೇಲಕ್ಕೆಹಾರಿ ಮುಕುಂದ್ಕ ಮುರವ 

ರ್ಧನ, ರಮಾರಮಣ, ಮದನಪಿತ, ಮಹಾಮಹಿಮಾ, ರಾಘವಾ ಎಂದು ಹರಿ 

ಧ್ಯಾನವಂ ಮಾಡುತ್ತ ಆ ತಲೆಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಬಳಿಗೈತಂದಿತು. 

ಬಳಿಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದದನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆಕಾಶದೆಡೆಯಲ್ಲಿ 

ರುವ ಗರುಡನನ್ನು ಕರೆದು ಈ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಪ್ರಯಾಗ 

ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಾರೆಂದು ಆಜ್ಞೆಮಾಡಲು ಆ ಗೆರುಡನದನ್ನು ಕೊಂಡುಹೋಗುತ್ತಿ 

ರುವುದನ್ಮು ಕಂಡು ಪರಶಿವನು ತನ್ನು ಭಕ್ತನಾದ ಭೃಂಗೀಶನನ್ನು ಕರೆದು ಆ 

ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಬರುನಂತೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆತನು ಗರುಡನೊಡನೆ ಹೊಡೆ 

ದಾಡಿ ತಲೆಯಂ ತರಲಾರದೆ ಸೋತು ಹಿಂದಕ್ಕೆಬಂದು ಈಶ್ವರನಿಗೆದಂಬಿನ್ನೈೈ 

ಸಲು ಪುರಹರನು ಹರುಷದಿಂದವನಂ ಮನ್ನಿಸಿ ನಂದೀಶನನ್ನು ಕರೆದು ಸುರಥನ 

ಶಿರವನ್ನು ತರಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆತನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿದರೂ 

ಗೆರುಡನು ತನ್ನೊಡೆಯನಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾರದಂತೆ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿದನ್ನು ಬಿಸು 

ಟನು. : ಬಳಿಕಾಮಸ್ಮ ಅವನ್ನೈತ್ತಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂದೀಶನು ಕಂದುಗೊರಲನಿಗೆ 

ಕೊಡಲು, ಆತನು ಆತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದದನ್ನು ತನ್ಶ ರುಂಡಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ 

ದನು. ಕೃಷ್ಣ್ವಾರ್ಜುನರಿಂದ ಮಗನು ಮಡಿದನೆಂಬ ವಾರ್ಶೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಂಸ 

ಧ್ವಜನು ಸಮರಕುದ್ಳುಕ್ಕನಾಗಿ, ತನ್ನ ಮರಣವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಕಾದಲನುಕೂ 

ಲವಾದ ಕೂರಂಬುಗಳ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನೂ ವೀರನಾದ ಸಾರಥಿಯನ್ನೂ ತೋರ 

ವಾದ ಬಿನ್ಗನ್ನ್ಯೂ ಬಾರಿಯ ವಜ್ರ ಕವಚ ಕಿರೀಟಗೆಳನ್ನೂ ಧರಿಸ್ಕಿ ತೇರ್ಪಿಸಿಬ 

ರುವ ತೇಜಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ರಥವನ್ನೇರಿ ಮಾರವೈರಿಯ ಮಹಾರೋಷದ ಮೂಲ 

ದೊಬ್ಬುಳಿಯಂತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಶಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಹೆದರಿದರು, ಭೂ 

ಮಿಯು ನಡುಗಿತು, ಉಭಯಸೇನಿಗಳೂ ಕಳಕಳಿಸಿದವು, ತಾರೆಗಳುರುಳಿದವು, 

ಮರಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡುವ ಸಂಕಟಮುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಮರಾಳವಾಹನನು ಮರ್ 
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| (14) ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗೆ ಜೆ. ೧೦೫ 

'ಗುತ್ತಿದ್ದನು.. ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಈಗೆ ಬರುವ ಹಂಸಧ್ವಜನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ 
ಮಾಡಿದರೆ ಜಯಮುಂಟಾಗದೆಂದು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಿರುವಂತೆ 

ಹೇಳಿ, ರಥದಿಂದಿಳಿದು, ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ಹೊದೆದು, ಸೌಮ್ಯಾಕಾರನಾಗಿ 
ಸರ್ವಾಭರಣರಂಜಿತ ಕಾಂತಿಪುಂಜನಾಗಿ, ಮಂಜರಿಯವೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕರಂದ 

ಭರಿತನಾಗಿ ಮನೋಹರವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕುಸುವಾ 

ದಂತ್ಶ್ಕೆ ಹುಸಿನಗೆಯನ್ಕು ಬೀರುತ್ತ ಹಂಸಧ್ವ್ಯಜನ ರಥದಬಳಿಗೈದುತ್ತಿರಲು, 

ಆತನು ಪರಿಕಿಸಿ, ಹರುಸವಿಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಬಿಬ್ಬುಬಾಣಗಳನ್ನಿ ಟ್ಟು, ವೀರ 
ಬಂಧವನ್ನುಗಿದು, ಸಕಲ ದುಃಖಗಳನ್ನೂ ಮುರಿದು ಲೋಕಪಾಲನಾದ ಶ್ರೀಹ 

ರಿಯು ತನ್ಶ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವನೆಂಬ ಆನಂದನನ್ನಾಂತು, ರಥದಿಂದ ದುಮಿಕ್ಕಿ 

" ಮಧ್ಯದಾರಿಗೆ ಬಂದು, ಮಧುಸೂದನನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು, ಮಹಾಮಣಮರಾದ 
ತಾವು ಬಿಜಯಮಾಡಿದ ಇಾರ್ಯವೇನೆುದು ಬೆಸಗೊಂಡನು, ಬಳಿಕಾತನ ಮಾತು 

. ಗಳನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಸುನಗುತ್ತ ಅಯ್ಯಾ ! ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನಾವು. ' 
' ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕಂಡೂ, ಕಾದಾಡಿ ಜಯಿಸುವೆನೆಂಬ ಕೋಟಲೆ 
ಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಿಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ 
ಬಾ | ನಮಗನುಕೂಲನಾಗಿ ಸ್ಕೇಹದಿಂದಿರು, ಆಲಿಂಗನಸುಖನನ್ನು ಹೊಂದ್ಕು 
ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಕಲ ದುಃಖಗಳೂ ನಾಶವಾಗಿ, ಪುತ್ರತೋಕದ ಕಾರ 
ಣವು ಕಾಡುಪಾಲಾಗುವುದು. ಆಹಾ ! ಗಂಗಾಜಲದಲ್ಲಿಮಿಂದವನಿಗೆ ಬಾಯಾ 

`ರಿಕೆಯ ಹಂಗುಂಬೆ ? ನಿನ್ಶಮನಕ್ಕೆ ಹತವಾದರೆ ನನ್ಮೊಡನೆಯೂ ಅರ್ಜುನನ 
ಕೂಡೆಯೂ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳಸ್ಕಿ ಆಲಿಂಗನಸುಖನಂ ಕೆಇಟ್ಟ್ಟು, ಆನಂದದಾಯ 
ಕವಾದ ನಮ್ಮ್ಯಾಲಿಂಗನಂಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕರಿಯಿಂ ಕೈಕೊಂಡು, ಧರ್ಮಉಯಯನಿಗೆ 
ಸಹಾಯಕನಾಗಿರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಕು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹಂಸ 

| ಧ್ವಜನುಸನ್ಮುತಿಸಟ್ಟಿನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಾನು ಮೊದಲು ಅವನೊಡನೆ ಸ್ನೇಹವಂ 
ಕೈಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬರಮಾಡಿ ಮೈತ್ರಿಯಂ ಬೆಳೆಯಿಸಿದನ್ನು 

ಇಂತು ಬಗೆದವರ ಬಲ್ಗ್ಟೈಯ ಭಂಟನೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಭಗವಂ 
ತನು, ಸ್ನೇಹವನ್ಮುಂಟುಮಾಡಿದಬಳಿಕ ಹಂಸಧ್ವಜನ್ನ್ಮು ಮಕ್ಕಳು, ಸಹೋದ 
ರರು, ಬಂಧುಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಾನುಂತರ್ಕ ಸೇನಾಜನರು, ಗುರುಗಳು 
ಪುರೋಹಿತರು, ಚತುರಂಗಸೇನೆಯ ಸಟುಭಟರು ಮೊದಲಾದನರಿಗೆಲ ಕೃಷ್ಣಾ 
ಚ ಸ್ಮೇಹಮಾಡಿಸಿ, ತನ್ಮೂಳಿಗೆದ ಭಟರಿಂದ ಮೇಲುವಸ್ತು ಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ, 
ಬಳ್ಳ. 6ಕಕ ಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ 
ಒರ ಉಳಳ ಡನ ಗೋಮಹಿಸಿ, ರಥಸದಾತ್ರಿ ಗಜತುರಗೈ ವರವರ್ಣಿ 

ನಿಯರಂಕೊಟ್ಟು, ಐದುದಿನಗಳವರಿಗೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಚಂಪ 
ಸಿ ಕ ಶೆ 



೧೦೬ ಹೆದಿಸೈದನೆಯ" ಸಂಧಿ; 

ಕಾಸಗರದಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದ ಸಂತೈಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರ 
ಹಿಸಿ, ತನ್ನೊಡನೆ ಹಸ್ಮಿನಾವತಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಹೇಳಿ, ಹಂ ಸಧ್ಮೃಜನನ್ಮು ಜೊತೆ 
ಮಾಡಿ, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸಕಲ ಸೇನೆಸಹ ೫ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ದೇವಪುರ ನಿಲ 
ಯನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮೀರಮಣನು ಗಜನಗರಿಗೈತಂದನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ-ಶೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ 
ಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಧ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಪುರೀನಿಲಯ ಕವಿನಾಗಶರ್ಮ ಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರೆ ಹದಲ್ಲಿ 
ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ, ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. 

-ಲರಾಘಾಣಧೆದ ತು... 

ಹದಿನೈದನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಯಜ್ಞಾ ಶ್ಚವು ಪೆಣ್ಣುದುರೆಯಾಗಿ ಹುಲಿಯಾದ ಕಥೆ. 

ಯುಂ ಯ್ಯಾ 

ಚಂದ)_ವಂಶ ಶಿಖಾಮಣಿಯಾದ ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಇನ್ನು 
ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ಮರಿಸುವನು ಕೇಳು. ಬಳಿಕ ಹಂಸಧ್ಮ್ಯಜನ ಪಟ್ಟಣ ' 

ದಿಂದ ಹೊರಟ ಕುದುರೆಯು ಚತುರಂಗ ಬಲದೊಡನೆ ನಡೆದು ಬಡಗಣ ದಿಕ್ಕಿ 
ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ, ಕೆರಿತೊರೆಗಳು ಬತ್ತಿ ಬಾಯಾರಿದ, ಪಥಿಕರು ನೀರುನೆಳಲು : 
ಗಳನ್ನು ಅರಸುತ್ತಿರುವ ಉರಿಬೇಸಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಪ್ಸವದ ಪುಣ್ಯಭೂ 

ಮಿಗಾಗಿ ನಡೆತಂದಿತು. ಬಳಿಕ ಆ ಪ್ರಣ್ಯಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕ ಕುದುರೆಯು 

ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಲಿಯಂತೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ 

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಮಲಾತ್ರ್ವಮಾಗಿ ನಡೆಗೊಂಡಿತು. ಇಂತೆಂದು ನುಡಿದ 

ಜೈಮಿನಿಮುನೀಶ್ವರನನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಶಯಾಪನ್ನ ಚಿತ್ತನಾದ ಜನಮೇಜಯನ್ಫು 

ಎಲೈೈ ಪುರಾಣಪುರುಷನಾದ ಮ್ೌನಿಯೇ | ಯಜ್ಞಾ ಶ್ಶವು ಹೆಣ್ಣ ಕುದುರೆಯಾಗಿ 

ಹುಲಿಯಾಗಿ, ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸದಮಲತುರಂಗವಾದುದಕ್ಕೆ ಉರಣವೇನು 

ಹೇಳು ? ಎಂದು ಬೆಸಗೊಂಡನು, ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯುನೇ ! ಹಾಗಾ 

ದಕೆ ಹೇಳುವೆನು ಶೇಳು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತರಃಒಜನ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಗಿರಿ 

ಜೆಯು, ಈಶ್ವರನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸುಮಾಡಸೇಕಂದು ಪುಣ್ಯಾರಣ್ಯವನ್ನು 

ಹುಡುಕುತ್ತಬಂದು, ರತ್ನಖಚಿತವಾದ ಪಾವಟಗೆಗಳಿಂದಲೂ ಏಿತಾನುಗಳ ಬಳಗ 

ದಿಂದಲೂ, ಕಮಲನಾಳಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಚಕ್ಕವಾಕಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ 

ಲೂ ನಕ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ, ದಿಕ್ಕುದಿಕ್ಕಿಗೂ ಪರಿಮಳದ ತನಿರಸವನ್ನು 

ಬಿಥುನ ಸೊಂಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಣ್ಣಸದ ತಿಳಿನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ, ಹಗಲಿಯಳು 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹ.. ೧೦೭ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಕುಳಿತವಾಗದೆ' ಅರಳಿರುವ ಕನುಲಪುನ್ಪಗೆಳಿಂದಲೂ, ನೀರ್ವ 

ಕ್ಸಿಗಳ ಸಂಗೆದಿಂದಿದ್ದು ಚಾರ್ನಂಭೋಜಾತಂಗಳ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ 

ಭ್ರೃಂಗಾನಳಿಗಳಿಂದಲೂ, ಮನೋಹರವಾಗಿ ಮೂರು ಶೋಕಗಳಿಗೂ ಮೋಹೆ 

' ದಾಯಕವಾಛ ಒಂದಾನೊಂದು ಸರೋವರವನ್ನು ಕಂಡಳು. ಬಳಿಕ ಪರಮ 

` ಪಾವನವಾದ ಆ ಸರೋವರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮವನಂಗೈದು ಗಿರಿಜೆಯು ಹರುಸ 

ದಿಂದ ತಸಸ್ಸುಮಾಡಿ ಸರಶಿನನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸಲು, ನಿನ್ಶ ತಪೋನಿಯನಮಕ್ಕೆ 

ನಿಘ್ಮ ವುಂಜಾಗದೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಈಶ್ವರನು ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬನು, 

ಹೀಗೆ ವರವನ್ನು ಪಡೆದನಂತರ ಗೌರಿಯು ಉಲ್ಫಾ ಸಯುಕ್ಕಳಾಗಿ, ಪರ 

ಮಯೋ(ಗಿಣಿಯಂತೆ ಹಿ ರನ ಅರ್ಧಾಂಗೆದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ “ಸುಖವನ್ನು ಮಕೆತು, 

ಅನುದಿನವೂ ತಿಳಿಗೊಳದಲ್ಲಿ ನಿಂದ್ಕು ಜನತಪ ಪಸಮಾಧಿನಿಷ್ಠಳಾಗಿ ಅಂತರಾತ್ಮ 

ನಾದ ಪರಶಿವನನ್ನು ಅತಿಶಯವಾದ ಆದರದಿಂದ ಭಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇಂತು 

ಅಸದಳವಾದ ತಪೊಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಆ ವನಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಓರುಗುಳಿ ಬೀಸದೆ 

: ಬಿಸಿಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಸದೆ, ಅರಣ್ಯವನ್ನು ದಾವಾಗ್ಠಿಯು ನೋಯಿಸದೆ, 

ಪ)ಚಂಡವಾದ ಗುಡುಗುಮಿಂಚುಗೆಳಿಂದ ಜಡಿನುಳೆಯು ಸೂಸದೈ, ಗಿಡವುರ 

ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹೂ ಹೀಚು ಕಾಯಿಹಣ್ಣುಗಳ ಸೊಂಪು ಅಳಿಯದೆ 

ಸಮಸ್ತ ಯತುಗಳಲ್ಲಿಯಾ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ವೈಭವದಿಂದ ಆ ತಪೋವನವು 

ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಾಳಗಳು 
ನರ್ನಿಸುವುವು, ಮಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಧ್ವನಿಗೈವುವು, ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ 

ಚಿಗುರಿದೆಳೆಹುಲ್ಲುಗಳು ಮೃಗಗಳಿಗೆ ದೊರೆವುವು, ಚಕ್ರವಾಕಗಳು ಹಗಲಿಸಕ್ಗಿ 

ಯೂ ಅಗಲದಿರುವುವು, ಗೂಗೆಗಳು ಗಗನಮಣಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೊರೆಯವು, 
-ತುಂಬಿಗೆಳು ಸಂಪಗೆಯ ಸನಿಯನ್ಮುಂಡು ಸುಖಿಕುವುವು, ಚಂದೊ ಫೀದಯದಲ್ಲಿ 
ಕಮಲವೂ, ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ನೈದಿಲೆಯೂ ಅರಳಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವುವು, ಆನೆ 
ಗೆಳ ಮರಿಗಳು ಹೆಣ್ಣುಸಿಂಹಗೆಳ ಮೊಲೆಯನುಣ್ಣುವುವು, ಹುಲ್ಲೆಗಳು ಹುಲಿ 
ಯೊಡನೆ ಸರಸವಾಡುವುವು, ಹಾವು ಮುಂಗೆಸಿಗಳೊಂದಾಗಿ ಆಡುವುವು. ಇಲಿ 
ಗೆಳು ಬೆಕ್ಕಿನನೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಚೆಲ್ಮಾಬವಾಡುವುವು, ನರಿಗಳು ತಂದ ಆಹಾರ 
ವನ್ಮು ಮೊಲಗಳು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಿ ರುವುವು, ಹದ್ದು ಕಾಗೆಗೆಳು ಒಂದೇಗೂಡಿನಲ್ಲಿ 
ವಾಸಮಾಡುವುವು, ಬಹಳವಾಗಿ ಹೇಳಿ ವಸು ? ಆ ಗಿರಿಜಿಯ ತಪೋಬಲ 
ದಿಂದ ಸಮಸ್ಮವಾದ ಚರಾಚರವಸ್ಮುಗಳೂ ಜಾತಿವೈರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಐಕಮತ್ಕ 
ದಿಂದ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂತಸ್ಪ ಪುಣ್ಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಯೋಗಿಃಿ 

” ಯರೂ, ಅರವತಶು ಸನಾಲ್ಕು ನಿದ್ಯೆಗಳ್ಕೂ ಸಪ ಎಮಾತೃೃಕೆಯರೂ ಜಗೆತ್ಖ್ಯಾತ 
' ವಾದ ನದಿಗಳೂ, ದಿವಾರಾತ್ರಿಗಳೂ, ತಿಥಿತುರಕಾದಿ ಅಸ್ಸರೋವಿಸರಗಳೂ, 

ತ್್ 



೧೦೮ ಹದಿನೈದನೆಯ ಸಂಧಿ, 
ಆವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ.. ತಂತಮ್ಮ ಅಭಿನಾನದೇನತೆಗಳನ್ನು ಆದಿಶಕ್ತಿರೂಪೆ 
ಯಾದ ಜಗನ್ಮ್ವಾತೆಯಾದ ಗಿರಿಜೆಯ ಊಳಿಗಕ್ಕಿತ್ಕು ತಾವೂ ಸಂತುಸ್ಟಿಯಿಂದ 
ಅಲ್ಲೆ ನೆಲೆಗೂಂಡಿರುವುವು. 

ಇಂತಪ್ಸ ಮಹಾವನದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರಮನಂಗೈದು, ಅತ್ಯಾದರದಿಂದ ಅನುದಿ 
ನವೂ ತಪ್ಪದೆ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ನಿರ್ನುಲತರಸ್ವರೂಪನೆನಿಸ್ಕಿ, ಗ!ಜಾಸುರಧ್ಹಂಸಿ 
ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದ, ಕಾಲಕಾಲನಾಗಿ ಚಂದ ಮೌಳಿಯೂ, ಭಕ್ಮರಿಗೆ 
ಭಕ್ಕನೂ ತೇಜೋರಾಶಿಯೂ, ಕೃತ್ತಿ ವಾಸನೂ, ದಿಕ್ಬಾಲಕರೂಡೆಯನೂ, ನಾಗೆ 
ಭೂಷಣನೂ, ಧನದಸಖನೂ, ಸುಜ ನರಥ್ರಾಪರನೂ, ದೇವದೇವನೂ ಆದ ಪರತಿ 
ವನನ್ನ್ಯು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸುತ್ತ, ಅಗರುಚಂದನ, ಧೂಪ, ದೀಪ್ಕ 
ಗುಗ್ಗುಳ ಬಗೆಬಗೆಯ ಹೂವು, ನಾನಾವಿಧನಾದ ದೀಪಗಳು, ಪಂಚಾರತಿ» 
ಕರ್ನೂಂನೀರಾಜನ ಮೊದಲಾದ ಬಹುವಿಧವಾದ ಉಪಚಾರಂಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ 
ಫಲಪಾಯಸಾನ್ಮಾದಿ ನೈವೇದ್ಯಗಳು ತಾಂಬೂಲ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಕರಗಳ 
ಸೊಗಸಿನಿಂದ ಏನಿಧೋಪಚಾರಂಗಳಂ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕಿ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಿಯಾಗ್ತಿ 
ಸರ್ವಮಂತೃಗಳಿಗೊ ಮೂಲದೇವತೆಯಾಗಿ, ಮಾಯಾರೂಪದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾಜ್ಞಗೆ 
ನ್ವಾತೆಯಾಗಿ, ಶಕ್ಕಿರೂಪಳಾದ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಈನಿಧವಾದ ತಪೋನಿ`ುಮವೇ 
ಕೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಡದೆ, ಗಿರಿಜೆಯು ಪರನು 
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿ ದ್ಡಳು. 

ಹೀಗಿರುತ್ತಿರಲು ಒಬ್ಬಾ ನೊಬ್ಬ ರಾಶ್ರಸನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಳಲುತ್ತ ಆ 
ಪಾರಿಸ್ಸವದ ಭೂಮಿಗೈತಂದು ಸರ್ವಮಂಗಳೆಯನ್ನು ಕ೦ಡು, ಜಗನ್ಮಾತೆಯ 

ದರ್ಶನದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಠನಾದರೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿದೆ ೪ಇಮಬಾಣಪೀಡಿ 

ಇಂತರಂಗೆನಾಗಿ, ನೊಂದು ಬೆಂಡಾಗಿ, ಕಾತರದಿಂದ ಇ೨ಮಿಸ್ಕಿ, ಗಿರಿಜೆಯನು. 

ಮಾತನಾಡಿಸಿದನು. ಅದಂಕಂಡು ಆದಿದೇವನ ರಾಣಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪ 

ದಿಂದ ಮುಳಿದು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲು, ಕೂಡಲೆ ಆತನು ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾ 

ದನು. ಲೋಕಮಾತೆಯಾದ ಕಾತ್ಯಾಯನಿಯ ಕಡುಗೋಪದ ಕಾಹುರಕ್ಕೆಸಿಕ್ಕಿ 

ಬದುಕುವರಾರಾದರೂ ಇರುವರೆ ಕೇಳೆ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಆಬಳಿಕ ರಕ್ಕ 

ಸನು ಮುಕ್ಕುಳಿಸುವ ಮುಳಿಸೆಂಬ ಬೆಂಕಿಯಿಂದುರಿದು ಹೋಗಲು, 7ೌ9ರಿಯು 

ರೌದ್ರರೂಪವನ್ನುು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫುಮುಂದೆ. ಈ ವನವನ್ನೈದಿದ 

ಕಾಮರೂಪಿಗಳಾದ ಪುರುಷಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ತ್ರೀತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಶಪಿಸಿ 

ತನ್ನ ವಾಂಗ್ಕಿಯಮವೂ ಎಂದಿಗೂ ಹುಸಿಯಾಗದೆ ನಡೆಯುವಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 

ಬಲಮಂ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಳು.. ಆಬಳಿಕ ತನಗ ಪ್ರಸನ್ನ 

ನಾದ ಶಂಕರನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸರ್ವತದ ಕಂದರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಳು, 

ತಪಾ. 



_ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗೈಹೆ. ೧೦೯ 

ಅಂದಿನಿಂದಲೂ, ಈಸ್ಕಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪುರುಷಪ್ರಾಣಿಗೆಳೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣ್ಯಾಗುವುವು, 
ಆದಕಾರಣ ಅಲೆದಾಡುತ್ತ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅರ್ಜುನನ ಕುದುರೆಯ್ಕು ಆ 

ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಜಲವನ್ನು ಕುಡಿದಕೂಡಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಯಾಯಿತು. ಅದನ್ನು 
ಡು ಸೈನ್ಯದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೈನೆರಗಾಗಿ ಈ ಸಂಗೆತಿಯನ್ನು ತನ್ಮೊಡೆಯನಾದ 

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, ಆತನು ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯಯುಕ್ತನಾಗಿ ಎಣಿಕೆಗೊಂಡು 
ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿ ವಿರಾಜಿತ ವಕ್ಷಸ್ಥಲನಾದ ದೇವಶಿಖಾಮಣಿಯನ್ನು 
ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ' 

ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃತನ್ರಣಾಖ್ಯನೆಂಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊ 
ಬ್ಬನು ಸಕಲ ತೀರ್ಕ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನಮಂ ಮಾಡಲೆಳಸ್ಕಿ ಈ ಸರೋವರಕ್ಕೆ 

* ಬಂದು, ವಾರುಣಮುಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತ, ನೀರಿಗಿಳಿದು ಸ್ಥಾನಮಾಡುತ್ತಿರು 
' ವಾಗೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಮೊಸಳೆಯು ಆತನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತನ್ಮ ಬಲವಾದ 
ಹಲ್ಲುಗಳ ಹಂತಿಯಿಂದ ಬಿಗಿದು ಹಗೆರಣಗೊಂಡಿತು. ಆಬಳಿಕ ಕೃತವುಣನ್ನು 
ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದೆಳೆಯುವ ಕ್ರೂರಪ್ರಾಣಿಯು ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿಯದವ 
ನಾಗಿ, ಭಯದಿಂದ ತಡಿಗೆ ಹಾರಿಬಂದು, ಈ ಸರೋವರದ ಜಲವು ನನಗೆ ಭಯಂ 
ಕರವಾಗಿ ತೋರಿದುದರಿಂದ ದೇವಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ! ಆದಕಾರಣ ಲೋಕಭಯಂಕ 
_ರವಾದ ಈ ಸೆರೋವರದಲ್ಲಿ ನೀರಸ್ಸ್ನು ಕುಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಯು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಹುಲಿ 
ಯಾಗಿಹೋಗೆಲಿ ಎಂದು ಶಪಿಸಿದನು. : ಆದಕಾರಣದಿಂದ ಆಕೃತವ್ರಣನೆಂಬ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಶಪಿಸಿದಂದಿನಿಂದಲೂ, ಪುಲಿಯಾಗುನೆವೆಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ 
ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಜಾಲಗಳಲ್ಲೊಂದು ಆ ಸರಸ್ಸಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದೆ 
ದೂರವಾಗಿದ್ದುವು. ಪಾರಿಪ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಹೆಣ್ಣಾದ ಅರ್ಜುನನ ಕುದು 
[ರೆಯು ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಹುಲಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅದನ್ನು 
ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನು ಬಹುಭೀತಿಯಿಂದ ಹೆದರಿದನನಾಗಿ ಶಿವಶಿವಾ | ಇನ್ನು 
ಧರ್ಮರಾಯನು ಹೇಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನು ಪೂರೈಸುವನು. ಮೂರು ಲೋಕದ 
ಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಹಾಸಕ್ಕೆಡೆಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆನಲ್ಲ್ಲಾ ! ಹರಹರಾ | 
ಇದು ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮನ ಶಾಸವೋ ಕಾಣೆ ! ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಹಂದೆ 
ಕೌರವಾದಿಗಳಿಂದ ಆ ದುಸಹತಿ ಸನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡ್ಮಿ ನಿರಪಾಯದಿಂದ 

ಯಸ ಭಟ ತ್ರ ೬ ಹೀಗಲಾಡಿಸು, ಹೇ ಭಕ್ತಪರಾಧೀನ | ಕೃಪೆ 
ಮಾಡು ! ಎಂದು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಆಗ ಶಂಖಚಕ್ರಗೆದಾಸದ್ಹಂಗಳಿಂದ 
ಅಲಂಕೃತವಾದ ಕರಚತುಷ್ಕಯನಾಗಿ, ತಿ 2(ನತ್ಸೃಉೌಸ್ತು ಭಮಣಿವಿರಾಜಿತವಕ್ರ ಗ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದಿಂದುಮಂಡಲದಂತೆ ಭಾಸನಿಸುವ ಮುಖಮಂಡಲನಾಗಿ 



೧೧೦ ಹದಿನೈದನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ವೀತಾಂಬರವನ್ನು ಹೊದೆದು, ಶ್ಯಾಮರೂಪದ ಪುಷ್ಕಲಸ್ರಭೆಯಿಂದೊಪ್ಪುವ. 

ರಾಷುಣೀಯಕವಾದ ದೇಹದಿಂದೊಡಗೊಡಿ, ಮೆರೆಯುನ ನಿನ್ನಾ ಕಾರವು ನನ್ನ 
ಹೃದಯಕಮಲದೊಳಗಿರುತ್ತಿರಲು, ದುಷ್ಕಂಟಕಂಗಳ ಭೀತಿಯುಂಟಿ ? ಆಹಾ |: 
ನಿನ್ನ ನಾನೋಜ್ಹಾಂಣೆಯ ಬಲದಿಂದ ಅಜಾಮಿಳನು ಹೇಳಲಾಗದ ತನ್ನ ಪಾಪ 
ರಾಶಿಯನ್ನು ನೀಗಿಕೊಂಡು ಪರಿತುದ್ಧನಾದನು. 

ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಂಡುನಂದನರಿಗೆ: 
ಅಂಡಲೆವ ಭೀತಿಯ ಆಚಾಸವು ತಲೆದೋರುವುದುಂಟೆ ? ಓ ಮುಕುಂದಾ | 
ಇನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕರುಣನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸಲಸದಳವಾದ ಈ ದುಷ್ಕಂಟಕ 
ಬಿಸೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರುಗಾಣಿಸು, ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು, ಅಚ್ಚುತ ! ಆದಿಕೇ. 
ಶವ 1 ಸನಾರ್ದನ ! ಕೃಷ್ಣ ! ಗರುಡವಾಹನ ! ನೃಸಿಂಹೆ ಎಂದಿತು ಮೊದ 
ಲಾಗಿ ಹರಿಯ ದಿವ್ಯುನಾಮಂಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರಲು, ಭಯಂಕರ 

ಏಾದ ಘೋರರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹುಲಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾಶ್ವವು ನಿಶ್ಚಲನು 

ನೋಭಾವೆದಿಂದ ಹರಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ಭಕ್ತಿಭಾವನೆಯ. ಮಹಿಮೆಯಿಂದ 

ಮೊದಲಿನಂತೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ನರಣಪವನ್ನು ಪಡೆದು, ಪಾಂಡುಪುತ್ರರಿಗೆ ಪರಮಂಡ 

ಲದ ಏರಿತಾಪನೆತ್ತಣದು ? ನರಹರಿಯು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಂಕಟಿಗೆಳನ್ನು ಸಹಿಸ 
ಬಲ್ಲನೆ? ಎನ್ನುವಂತೆ, ನಾಟಿಕಜೀವಿಯು ಒಬ್ಬನೇ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಧರಿಸಿ, 

ರಸಭರಿತವಾದ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಬಳಿಕ ತನ್ನ ನಿಜರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ 

ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಹುಲಿಯು ದಿವ್ಯಾಶ್ಚವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಲು, ಸಕಲರೂ 

ಆನಂದಭರಿತರಾದರು ದೇವತೆಗಳು ಹೂಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆದರು, ಸೇನಾಜನರ 

ವಾದ್ಯಘೋಷಗಳೂ ದಿಜ್ವಂಡಲವನ್ನು ತುಂಬಿದವು, ಸರ್ವರೂ ಸಂತೋಷ 

ದಿಂದುಬ್ಬಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಗುಣಾನವಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ 

ದಿವ್ಯಾಶ್ಚವು ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ನಾನಾದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಕಡೆಗೆ. 

ಅಚ್ಚ ಹೆಂಗಸರಿಂದ ನಿಬಿಡವಾಗಿ, ಸ್ತ್ರೀಪರಿಪಾಲನೆಗೊಳಸಟ್ಟ ಮಲೆಯಾಳ 

ದೇಶವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಸ 

ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಲಾಲಿಸು. ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರ 

ಹುಬ್ಬೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದನರಾಗಿ, ಮಧುಪಾನದಿಂದ ಮದಿಸ್ಕಿ, ಕಾನುಕೇಳೀಕಲಾ 

ಕೋವಿದೆಯರನಿಸ್ಕಿ ರೂಪಲಾವಣ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಸೌಭಾಗ್ಯತೆಯನ್ನು 

ಪಡೆದು, ಸಂಗೀತ ನರ್ತನ ವೇಣುನ(ಣಾನಿನೋದಗಳನ್ನು ರಮಣೀಯವಾದ 

ಭೋಗಭಾಗ್ಯ ಕ್ಕೆ ನಿಧಿಯಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೊ ಅರಸಾದ ಓರ್ವನಾಯಕಿಯಕೈಕೆಳ 

ಗಿದ್ದು ಬಾಳುವವರಾಗಿ ಸಕಲರೂ ಸ್ತ್ರೀಪ್ರಜೆಗಳೇ ಆಗಿರುವರು. ಆದಕಾರಣನೆ 

ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವ್ರೀರಾಜ್ಯನೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪುರು ' 



ತಥ್, 

ತ 
ಡ್ಡ 

ಣೆ 

ತರ್ತಾರ್*3 ಜ್ಯಾ | ಜೈನಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸೆಂಗ್ರೆಣೆ; ,' ಗಿ೧ಗಿ 

ಸರು ಬದುಕುವುದೇಇಲ್ಲ ! ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಶೃಂಗಾರಚೇಷ್ಟೆಗೆಳನ್ನು 

ತೋರಿ, ಜೆಲ್ಲೆಗಂಗಳಬಲ್ಲಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಪುರುಷನನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ, ಬಲ್ಯೊಲೆಗೆಳೊತ್ತಿ 

ಗೆಯ ಬಂಧುರತೆಯನ್ನುನೀಡಿ, ಅಧರಪಾನದ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ 

'ಕೂರುಗುರ ಕೈಗಾಯದ ಕಂಪನ್ನು ಇಂಪುಗೊಳಿಸಿ, ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನಾಡುವ ಲಲ್ಲೆ 

'ವಾತುಗಳ ಸವಿಯನ್ನು ಸವಿಸ್ಕ, ವಿವಿಧ ಕುಸುಮ ಸುಗಂಧಾನುಲೇಪನ ಮಧು 
ಚಷಕ ಮತ್ತಾಲಿಂಗನ ಮೋಹನಸುಖಂಗಳನ್ನು ಕೈಮಿಾರುವಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತ 
ಸಮರತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ವಿನೋದದಿಂದ ರಮಿಸ್ಕಿ ಸೋತುಹೋದ ಗೆಂಡಸನ್ನು 

ಸರ್ಫ್ವೋಪಚಾರಂಗಳಿಂದಲೂ ಮನ್ನಿಸಿ, ಮಿಥ್ಯಾಮೋಹದ ಬೆಡಗಿನಿಂದ ಆಸೆ 

ಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಬಹುಪ್ರ ಕಾರದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು 
* ರಮಿಸುವರು. ಒಂದುಪೇಳೆ ಸೋತುಹೋದ ಶೂರನು ಸಾಯುನೆನೆಂಬ ಹೆದರಿ 

ಕೆಯಿಂದ ಬೇಡವೆಂದು ಜೆಂಗೊಟ್ಟರೆ ರೋಷದಿಂದ ಚೀರಿ, ಮಾರಿದ ಕೋಟಜಿಲೆಗೆ 

ಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ರಮಿಸುತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ತಾವೇ ಸರ್ವಸುಖವನ್ನುು 
_ಕೊಡುವವರಂತೆ ಕಲಾವಿದೆಯರಾಗಿ ಕಡಿಸಿ ಭೋಗಪಡುವರು. 

.. ಹೀಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಬಳಿಕ ಆ ಪುರುಷನು ನಿಷಕನ್ಯೆಯರ ಸಂಪ 
ರ್ಕದೋಷದಿಂದ ಸತ್ತುಹೋಗಲು ತಾವು ಪತಿನ )ತೆಯರಾಗಿ ಆತನೊಡ್ಮನೆ ಚಿತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಜೀಹನನ್ನು ಬಿಡುವರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಸುರಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನು 
ಹೆರುವರು. ಆದಕಾರಣ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ರುನರು* 
ಇಲ್ಲಿಗೈದಿದ ಪುರುಷರು ಸಂಪಗೆಯಬಂಡಿಗೆರಗಿದ ಮರಿದುಂಬಿಗೆಳಂತೆ ಮರ 

ನನ್ನು ಹೊಂದುವರು, ಇಂತೆಂಬ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಮಂತ) 
'ಬಲದಿಂದರಿತವನಾಗಿ, ಪಾಳಯದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ವೀರನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಫೆ 
ಶೂರಾಗೈಣಿಗಳಿರಾ ! ಈ ದೇಶದ ಹೆಂಗೆಸರು, ವಿಷಕನ್ಮೆಯರು ಪುರುಷರನ್ನು 
ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಆಕರ್ಷಣವನ್ನುಮಾಡುವರು ಇವರೊಡನೆ ರವಿಸಿದುದೇ 
ಆದರೆ ಎಂಥ ಪುರುಸನಿಗಾದರೂ ಆಯುಸ್ಸು ಅಳಿಯದಿರದು.. ಆದಕಾರಣ 
ನೀವು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರೆತಾದರೂ ವಿಷಯಸುಖವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಜಿತೇಂದ್ರ) 
ಯರಾಗಿ ಧೈರ್ಯಸ್ಥೆ ಆರ್ಯೂಗಳಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ದೇವಪುರ 
ನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನ ಭಾವಮೈದುನನು ತನ್ನು ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಬಸಿದ 
ನೆಂಬಫ್ಸಿಗೆ-ಶಿಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಧ ಮಕರಂದ 
ಗ 5 ನಿಲಯ. ಕವಿ ನಾಗಶತರ್ಮ ಪ್ರಣೀತ 
ಬ್ರಮಿನಿಭ ಥಾಸಂಗ್ರ ಹದಲ್ಲಿ ಹೆದಿನೈದನೆಯಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶಿ )( 



ಸಷ ಹದಿನಾರನೆಯ ಸಂಥಿ. 

ಹದಿನಾರನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ರಾಧೆಯರ. 
ಪ್ರವಮಿಸಾಳೆಯನ್ನು ಒಡ೦ಂಬಡಿಸಿ ಅರ್ಜುನನು ಮುಂದೆಹೊರಟುದು. .* 
ಎಲ್ಫೆ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಕುಡುಕೆ' 

ಯೊಡನೆ: ನಡೆತಂದು ಪ್ರಮಾಳೆಯ ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿ ಪಾಳೆಯವನ್ನುಬಿಡಲು, 
ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿಯರಾದ ಅನಗರದ ಕಾನಲಿನನರು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ 
ಪಟ್ಟಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನನನ್ನೋದಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ರಾಣಿಯಾದ 
ಪ್ರಮಿಾಳೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ವಿನಯದಿಂದ ನನುಸ್ಕೆರಿಸ್ಕಿ ಅವ್ವಾ ! ನಮ್ಮ 
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಣದಂತಿದ್ದ ಒಂದಾನೊಂದು ಆತ್ಮರ್ಯವು ತಲೆದೋ : 
ರಿತು. ಅದೇನೆನ್ಸುವೆಯೋ |! ಕುಸುಮಗಂಧಾಶ್ಷತೆಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ, ದಿವ್ಯಾ 
ಭರಣಗಳಿಂದಲಂಕೃತವಾಗ್ಕಿ ಸ್ವೇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ಒಂದಾನೊಂದು ' 
ಕುದುರೆಯು ಮೂಲಬಲದ ಪಾಳೆಯದೊಡನೆ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿ 
ರುವುದು. ಅದು ಚಂದ್ರವಂಶೋತ್ಸನ್ಮ್ನ ನಾದ ಧರ್ವರಾಯನದಂತ್ಕೆ, ಪ್ರಪಂಚ 

ದಲ್ಲಿ ಬಲಕಾಲಿಗಳಾದನರು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಾದಬಹುದಂತೆ, ಲೋಕೈಶಕನೀರ 

ನಾದ ಲೆರ್ಜುನನ ಕಾನಲು ಅದಕ್ಕುಂಟಂತೆ, ಕಟ್ಟಹಾಕಿದ ನೀರಕೊಡನೆಕಾದಾಡಿ 
ಕಡುಗಲಿಯಾದ ಆ ವೀರನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವನಂತೆ, ಇದೆಲ್ಲ 
ವನ್ಫ್ಕೂ ನೋಡಿದ ನಾವು ನಿನ್ನಬಳಿಗೈತಂದು ಬಿನ್ನೈಸಿದೆವು.. ಇನ್ನು ಪುರುಷ 
ದಳದೊಡನೆ ಕೂದುವ ಕಾರ್ಯವು ನಮಗೆ ಹೊಸದು ಎಂದು ನುಡಿದರು ಅದನ್ನು 
ಕೇಳಿ ಹುಸಿನಗೆಯನ್ನುಬೀರುತ್ತ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತನ್ನು ಲಾಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಸಿ 

ಭದ್ರಾಸನದಿಂದಿಳಿದು ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧಳಾಗಿ ಆ ಪ್ರಮಿಳೆಯು ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ: 
ಹೋರುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಳು ಬಳಿಕ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾದ ಚೆಲ್ಲೈಗಂಗೆಳೆನಲ್ಲೈಯ 

ರೀರಿದ ಒಂದುಲಕ್ಷ ಕು ಇರೆಗೆಳೂ ಬಲ್ಕೊಲೆಗಳ ಭಾರದಿಂದ ಮೆಲ್ಲಮೆಬ್ಲನೆ ನಡೆ 

ಯುವ ತರುಣಿಯರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆನೆಗಳೂ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ' 

ಚಂದಿರನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಒಹ್ಟ್ಜಿವೊಗದ ಬಾಲೆ ಯರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು 

ಲಶ್ರ ರಥಗಳೂ, ಕಳಕಳಿಸುವ ಯೌವನದ ರಾಶಿಯಂತೆ ಹೊಳೆದು, ಸೆಳೆನಡು 

ವಿನ ಸಂಗದಿಂದ ಬಳುಕುತ್ತ ಮಿಸುನಿಯ ಬಣ್ಣದಂತೆ ಮೈಯುಳ್ಳ ನೀರ ' 

ನಾರಿಯರ ಮೂರುಲಕ್ರ ಪದಾತಿ ಸೈನ್ಯವೂ ಪ)ನ್ಫೋಳೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿತು. ಚಲ್ಲಣಗೈಳನ್ನು ಚಯ ಕಟ್ಟಿ ಜಡೆಮುಡಿ 

ಗಳನ್ನು ಹೆನಣಿಸಿ ಬಿಗಿದುಕಟ್ಟ ಣೆಗೆ ಕಸ್ಕೂರಿಯತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟು ಪರಿಮಳ 

ಸುಗಂಧ ಚಂದನಾದಿ ಅನುಧ್ಛೇಹನಗಳಿಂದ ಸೊಗೆಸುಗೊಂಡು, ಜಗೆಜಗಿಸುತ್ತಿ 



ಭ್ 
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ಕುವ ಮೈದೊಡವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಕಿರುನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತ 
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಥಳಥಳಿಸುವ ಚಂಚಲಾಪಾಂಗದ ಕಾಂತಿಯಿಂದೊಡಗೊಡಿ, ಮೃದು 

ಮಧುರಭಾನದಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ನಳಿತೋಳುಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತ ಮಂದಗೆ 

ಮನದಿಂದ ಸೊಂಪುನೆತ್ತು ಕೋಮಲವಾದ ತೋಳುಗೆಳೂ, ಕುಂಭಕುಚವೂ, 

ಯೌವನದ ಮದವೂ, ಭದ್ರಾಕೃತಿಯೂ, ಹೊಸ ಮಿಸುನಿಯ ಮಾಣಿಕದೊಡ 
ವುಗಳೂ, ದುಂಬಿಯಂತಿರುವ ಭೃಂಗಾಳಕಗೆಳೂ ಕುಂಕುಮಸಿಂಧೂರ ಕಜ್ಜಲ 

ಗಳೂ, ರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೈತಲೆಯಭಾಗ್ಯವೂ, ಮನೋಜ್ಞ ವಾದ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ 

ಗಳ ಸ್ವರಯುಕ್ಕವಾದ ಕಾಂಚೀಧಾಮವೂ, ಶೋಭಾಯವಣತಾನವಾಗಿ ಮನ್ನಥನ 

ನೋಹನಾಸ್ತದ ರಾಶಿಯಂತೆ, ಸೆಣ್ಮಳದ ನಾರಿಯರು ಅನೆಗೆಳಮೇಲೇರಿ ಹೊರ 

'ಟುಬಂದರು. 

ಹೀಗೆ ಬಂದ ಸ್ತೀಸೈನ್ಯವು ಅರ್ಜುನನ ಸೇನೆಯನ್ನುನೂಕಿ ನಾನಾಬಗೆ 

ಯಿಂದ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಕಾಲಾಳುಗಳನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ನೋಯಿಸುತ್ತಿರುವ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಣಗೆಳ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತ, ಬಾಲಚಂದ್ರನೂ, ಎಳನೇ 

ಸರೂ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಟಬರುತ್ತಿರುವುದೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪೊಂದೇರನೇರಿ 

ಉಭಯಸೇನೆಗೆಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಮುಖಕಾಂತಿಯಿಂದ ರಾಜಿಸುತ್ತ 

ಅರ್ಜುನನ ಬಳಿಗೈತಂದು, ಕನಿಧೃಜವುಳ್ಳಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವೀರನನ್ನು 
ಕಂಡು, ಓಹೋ |! ಅರ್ಜುನನೆಂಬನನು ನೀನೆ ? ನಿನ್ನ ಕುಮರೆಯನ್ನು ತಡೆದು 
ಕಟ್ಟಿದನರು ನಾನೇ ಹೌದು, ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದರೆ, ನಿನ್ಶ್ನ 
ಪಂಥವನ್ನು ನಿನಯವನ್ನುು, ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಬಿಲ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಣ 
ವನ್ನು ಹೂಡುತ್ತಿರಲು ಅರ್ಜುನನು ಅದನ್ನು ಕಂಡು, ಶಿವಶಿವಾ ಗೆಂಡುಗಲಿ 
ಯಾದ ನಾನು ಹೆಂಗಸಿನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಬೇಕೆ ? ಲೋಕೇಶನಾದ ಪರಮೇ 

ಶ್ಶರನೊಡನೆ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಪಡೆದ ಬಾಣನನ್ನು ಈ ಹೆಣ್ಣುದಳೆದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ 

ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಿ ! ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು ಅಂಚೆದುಪ್ಪಳಿನಮಂಚದಲ್ಲಿ ಮದನ 
ಕಲಾನಿಲಾಸನನ್ನು ತೋರುತ್ತ ಕುಸುಮಶರಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಕಾದುವ ಕಡು 

ಚದುರೆಯಾದ ನೀನು (ಕೈದುಡುಕಿ ಬಿಲ್ಲುಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಡಿದು ಯುದ್ಧಮಾ 
ಡಿದರೆ ಸನುರಸವಾಗುವುದೆ? ಹೇಳು ಎಂದು ನುಡಿಯಲು -ಪ್ರವಾಳೆಯು ನಸು 
ನಗುತ್ನ, ಎಲೈ ಭೋಗಿಗೆಳ ರಾಗೆರಸದೊಕೆತೆಗೆ ಗಣಿಯಾದ ವಿಜಯನೆ ! ನೀನ. 
ನನ್ನನ್ನು ವರಿಸಿದೊಡೆ, ಅಂಚೆದುಪ್ಪಳಿನ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ನವಡಿಸ್ಕಿ ಬಗೆಬಗೆಯಾದ 
ಅನ೦ಗೆನ' ಶರಸಂಶತಿಯ ಸುಧಾರಸನನ್ನುಸೂಸುವ ಪ್ರೇಮಕಲಹದ ಪೆಣ್ನಲ 
ವನ್ನು ತೋರಿಸುನೆನು, ಹಾಗಿಲ್ಲವಾದಕಿ ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಡ 
ಲಾರನು, ಯುದ್ಧಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯುಳ್ಳ ನನಾದರೆ ನನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು 
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ಪರೀಕ್ಷಿಸಿನೋಡು ಎಂದು ನುಡಿದು ಕಡುಕೋಪದಿಂದ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು 
ಹೊಡೆದಳು. ಆಗೆ ಅರ್ಜುನನು ವಿಷಯಸುಖಕ್ಕಾಶಿಸಿ ನಾನು ಕೂಡಿದರೆ ವಿಷ 
ವೇರದಿರುವುದೆ ? ನಿಷದಿಂದುದ್ಭನಿಸಿದ ಈ ಹೆಂಗಸರೊಡನೆ ಜಿರೆದು ಬಾಳುವ 
ಗಂಡ ನರುಂಟಿ.? ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ವೀರರೊಡನೆ ಆಡತಕ್ಕ ವೀರವಾದನನ್ನು 
ನಿನ್ನೊಡನೆ ಆಡುಸ್ರದು ಸರಿಯಲ್ಲ ! ಪೆಣ್ಗೊಲೆಗಾಗಿ ಹೆದರಿ ಸುಮ್ಮನಿರುನೆ ? 
ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡುವನಳಾಗು ಎಂದು ಪಾರ್ಥನು ಪೇಳಿದನು. 

ಆಗ ಪ್ರನಿಣಳೆಯು ಆಹಾ |! ಹಾಗೆಯೊ ? ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಕ್ಕೆ 
ಬಾಣದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವೆನು: ? ಅಬ್ಲದೆ' ಬದ ಮೋಹದಿಂದ ಮುದ್ದು 
ಮೋಹನನಾಗಿ ಮದನಕೇಳಿಗೈದಿ ನನ್ನನ್ನು ವರಿಸಿದೊಡೆ, ಸಕಲ ರಸಂಗಳಿಗೊ 

ಸಾರಭೂತವಾದ ಶೃಂಗಾರರಸದ ಸೊಂಪಿನಿಂಪಿನಿಂದ ಸಕಲಕಲೆಗಳನ್ನೂ ತೋರಿ 

ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ಇದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೊಗಸಾ 
ದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊ ಇಲ್ಲನೆ ಕಲಹವೆಬೇಕೆಂದರೆ ಕಾದಿನೋಡೆಂದು ಕೂರಂಬುಗಳನ್ನು 
ಕರೆದಳು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನು ಒಂದೆ ಶೂರ್ಪನಖಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ 
ಯಿಂದ ರಾಮಲಶ್ಶ್ಮಣರಿಗೆ ಬಂದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೆನೆದು, ಇವಳನ್ನು 
ಬೇಗೆನೆ ಸಂಹರಿಸುವುದೆ ಸರಿಯೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಗಾಂಡೀವದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮೋಹೆನಾ 

ಸ್ತನವನ್ನು ಹೂಡಿ ಹೊಡೆದನು. ಶಶಿಮುಖಿಯಾದ ಆ ಸ್ರಮಾಳೆಯು ಹುಸಿನಗೆ 
ಯಿಂದಾಬಾಣವನ್ನು ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿದುಹಾಕಿ, ಅರ್ಜುನನ ಬಿಲ್ಜಿರುವನ್ನು 

ಹರಿದುಹಾಕಲು, ರೋಸಬೀಸಣನಾದ ಪಾರ್ಕ್ಮನು ಕೂೂರವಾದ ಮತ್ತೊಂದು 

ಬಾಣನನ್ನು ಸೆಳೆದು. ಹೊಸದಾದ ಬಿಲ್ಜಿರುವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿ, ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರವನ್ನು 

ಹೂಡಿ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ನು. ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರೂ *ೇಳುವಂತೆ, ಎಲ್ಫೈ ಆರ್ಜು 

ನನೇ ಬೇಡ ! ಬೇಡ ! ಹೆಂಗೆ ಇಲೆುನ್ನು ಬಯಸಿ, ಮಹಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೊಡ 

ಬೇಡ ! ಇನಳು ಅಜೇಯಳಾದ ಅಂಗೆನಾಮುಣಿ, ಸಾವಿರವರುಷಕಾಲ ಕಾದಿದರೂ 

ಸೋಲುವಳಲ್ಲ? ಇವಳನ್ನು ವರಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯದಾಗುವುದು 

ಎಂಬ ಅತರೀರವಾಣಿಯು ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದನನ್ನು ಲಿಸಿ ಅರ್ಜುನನು ಆದರದಿಂಓ 

ತನ್ನ ಬಾಣವನ್ನಿಳುಹ, ಶಕ್ಕನರಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಡನೆ ನಿಚಾರಮಾಡಿ, ತನ್ನ 

'.ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ,ಆಲೋಚಿಸ್ಕ, ಆ ಪೃಮಾಳೆಯನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡು, ಕಾಲೋಚೆತವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅನಳನ್ನೊ ಜಂಬಡಿಸಿ, ಕೈವಿಡಿದು 

ವಿನಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುಕ್ತ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ನ್ರಯೆ! ನೀನು ನನಗೆ ಅನು 

ಕೂಲೆಯಾಗಿರು ! ಇದು ಹೋರಾಡುವ ಕಾಲವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನು ದೀಕ್ಷೆ 

ಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವನು, ಆತನ ದೀಹಾನಿಯಮವು ಮುಗಿದಹೊಂತು. ನಾನು 

ಹೆಂಗಸರೊಡನೆ ಬೆರೆಯನೆಂದು ಶನಥಮಾಡ್ಕಿ, ಅಶ್ವರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವೆನು, 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ಸ್ 

ಆದಕಾರಣ ನೀನು ನಿನ್ಮ ಬಲಸಹಿತವಾಗಿ ಹಸ್ಮಿನಾವತಿಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 

ದರ್ಶನಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ್ನ ವಿಧಾನವು ಕಳೆದುಹೋಗುವುದು. ಬಳಿಕ ನಾಬ 
ಬ್ಬರೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದೊಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ಆಲಿಂಗಿಸಬಹುದೆಂದು 

ನುಡಿದು ಸಂತೈಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಮಿಳೆಯು ಕೈನೀಡಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸನ್ಮುತಿಸಟ್ಟಿವಳಾಗಿ. ತನ್ನು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 
ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸಟ್ಮಿಣದಿಂತರಿಸಿ ಅವನ ನಶಮಾಡಿ, ತನ್ನ 

ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಉತ್ತಮವಸ್ಕುಗೆಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಮತ್ತಕಾಶಿ 

ನಿಯರ ಮೂಲದಳದೊಡನೆ ಹೊರಟು ಧರ್ವರಾಯನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂ 

ಹಲದಿಂದ ಹಸ್ಮಿನಾಪುರವನ್ನು ಕುರಿತು ತೆರಳಿದಳು. ಬಳಿಕ ಅರ್ಜುನನು ಕುದು 

ರೆಯೊಡನೆ ಹೊರಟು , ನಾನಾದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿ, ಆಡು, ಕುರಿ, ಅನೆ 
ಕುದುರೆ, ಗೋಮಶಿಸಿಗಳಿಂದ ನಿಬಿಡಮಾಗಿ ನಾನಾನಿಧವಾದ ವೃಸ್ರಲತೆಗಳ 
ಪೊದರುಗಳಿಂದ ಪೊಸ್ಚೈ, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಶ್ಷ್ಮರೂಪದಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ಧರಿಸಿ, 
ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಮಾಯಾಸುಖನನ್ನು 

ಅನುಭವಿಸ, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಕಲವಿಧವಾದ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು 

ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆತ್ಚರ್ಯಯುಕ್ಕೆ ನಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತ 

ಓತ್ತೋಳು, ವಕ್ರವಾದ ದೇಹ ತೊವಲುಡೆ, ಒಂದುಕಾಲು, ಏಕಾಶ್ಷಿ ಮೂರು 
ಪಾದಗಳು, ಉದ್ದವಾದ ಮೂಗು ಮೂರುಕಣ್ಣು, ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ಕು 

ಒಂದುಕೊಂಬು, ಕತ್ತೆಯಮುಖ್ಯ ಕುದುರೆಯ ಮೋರಿಗಳುಳ್ಳಿ ಜನರನ್ನು 

ನೊ(ಡುತ್ತ ವಿಸ್ಟ್ರಿತನಾಗಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕಾಣದಿದ್ದ ವಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಕಿ 
ಸುತ್ತ, ಮಹಾಕೋಮಪಿಗಳೂ, ದೀರ್ಥದೇಹಿಗೆಳ್ಕೂ ಪುರುಷಾಧಮರ್ಕೂ ಕ್ರೂರ 

ವಾದ ಮುಖದವರೂ ಕೊಲೆಪಾತಕರೂ, ನಿರ್ದಯರೂ, . ನಿಷ್ಠುರವಾದಿಗಳೂ 

ಮಾಯಾವಿಗೆಳೂ, ಸಮರಭೀಷಣರೂ, 'ಮದೋನ್ಮ್ವತ್ನರೂ ಆದ ಮೂರುಕೋಹಿ 

ರಾಕ್ಷಸರಿಗೊಡೆಯನಾದ ಭೀಷಣನೆಂಬ ರಕ್ಕಸನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುದುರೆಯು 

ಕೊಂಕಿಲ್ಲನೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಆ ರಾಸ್ರಸನ ಸೀಮೆಯಂಪೊಕ್ಕು ನಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಆ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನಾಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಮೇಧೋ 

ಹೋತನೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನು ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಯಜ್ಛಾಶ್ಚವೆಂದು ಊಹಿಸಿ 

ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿರಥನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಕಾನಲುಂಬಿಂದು ತಿಳಿಧು ಬಾಹುಗಳನ್ನ ಪ್ಪಳಿ 
ಸುತ್ತ ನರಗಳಿಂದಮಾಡಿದ ಜನಿವಾರವ್ಯೂ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗಳ ಕೊರಲಹಾರವೂ, 

ತಲೆಬುರುಡೆಗೆಳೆ ಜಪಸರವೂ, ಹಸಿತೊಗಲಿನ ದೋತರವ್ಯೂ ಒಂಟಿಯ ಮೂಳೆಗೆ 
ಉಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕುಂಡಲವೂ, ಆನೆಯ ಕಪಾಲದ ಕಮಂಡಲುವೂ, ಮದ್ದಾನೆಯ 



೧೧೬ ಹೆದಿನಾರನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ದಂಡವೂ ತನಗೆ ಆಭರಣವಾಗಿರಲು ಭಯಂಕರಕವಾದ 
ರೂಪಿನಿಂದ ಭೀಷಣನ ಅರಮನೆಗೆ ನಡೆತಂದನು 

ಬಂದ ಪುರೋಹಿತನನ್ನು ಕಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಾ ! ತಾವ 
ಏಿಕಾಂಗಿಗಳಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ಹೇಳಿ 

ಎಂದು. ಭೀಷಣನು ಕೇಳಲು ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಆ ಭೀಷಣನನ್ನು ನೋಡಿ, 
ಏತಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮೂಢನಾಗಿರುವೆ ? ನಿನ್ನ ತಾತನಾದ ಬಕಾಸುರನನ್ನು 
ಕೊಂದ ಭೀಮಸೇನನ ತನ್ಮುನಾದ ಅರ್ಜುನನು ನಿನ್ಫ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದಿರುವನು. 
: ತನನ್ನು ಹಡಿದು ನರಮೇಧಯಾಗೆವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಫಡ 
ಫಡಾ ! ನಮ್ಮ ತಾತನನ್ನು ಕೊಂದನನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕಡುಗದಿಂದ ಬಡಿದು 
ಕತ್ತರಿಸದೆ ಬಿಡೆನು ನೀವು ಹೇಳುವ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸತ್ತವನನ್ನು ಪಶುವಾಗಿ 
ಮಾಡಬಹುದೆ ? ಹಂದಿ ಈ ವಿಧವಾದ ನರಮೇಧವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಶ್ರಸರಕ್ಕಿ 
ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿರುವರೆ ? ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಬೇಸರನ 
ಡತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಆ ನರಮೇಧದ ಪರಿಯನ್ನು ನನಗರುಹಬೇಕು ಎಂದು ವಿಭ 

ಷಣನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಎಲೈ ಮೂಢರಕ್ಕೆಸನೇ ! ಹಿಂದೆ ದಾನನಕುಲ॥ಔ 

ರೋಮಃಿಯಾದ ರಾವಣನು ಈ ನರಮೇಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಕಸಕೋಟುು: 
ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಥಸಿದನೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಣೆಯಾ ? ಈ ನರಮೇಧ 

ವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ: ತೃಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಜರಾಗಲ; 

ತಕ್ಕವರಾಗಿ, ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವ್ರತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುತಿಂಗಳ್ಳೂ ಸುರಾಪಾನನಂವಾ 

ಡುತ್ತ, ಮಾಸೋನವಾಸಿಗಳ ತಲೆಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಶ್ರಾನಣದಲ್ಲಿಯೂ, ಯತಿ 

ಗಳ ದೇಹಮಾಂಸವನ್ನು ಭಾದ್ರಪದದಲ್ಲಿಯೂ, ಜಜಾಧಾರಿಗಳಾದವರ ಅಡ 

ಗನ್ನು ಆಶ್ಮಯುಜದ, ಯ್ಕೂ ಎಳೆವೆಣ್ಣಳ ಎದೆಯರಕ್ತವನ್ನೂ, ಕಾರ್ತಿಕದಕ್ಕಿ 

ಆಹಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೃತಿಗಳಾಗಿರುವ ಬಹುಮಂದಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷ 6ರಿಠ, 

ವರ್ಕ, ನಾನೆ ಆಚಾರ್ಯನಾಗುನೆನು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ದುರ್ದರ್ಶರಃ 

ಗಿಯೂ ಹಿರಿಯವರಾಗಿಯೂ, ಪೂರ್ವಯುಗದ ಆಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದವರ 

ಗಿಯೂ ಉನ್ಶವಾತದ 'ವಓವೃ ಕ್ಷ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿಯೂ, ಮಹಾಪುರುಷಾರ್ಥ” 

ಳನ್ನು ಪಡೆದವರಾಗಿಯೂ, ಇರುವ ರಾಸ್ಷಸವೀರರಿರುವರು. ಇವರ ಸಹಾಯ 

ದಿಂದ ಯಾಗವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಅನುದಿನವೂ ಒಂದು ಸಾವಿರಜನ ರಾಶ್ಷಸದಂಫ 

ತಿಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯಥಿ ಮಾಂಸದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಸಡಿಸು. ಯಾಗಕಾಲೆಗೈತಂದನ 
ರನ್ನು ನಾನು ಉಪಚರಿಸಿ ನಿನ್ನು ನರಮೇಧಯಾಗವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನೇ 
ವೇರಿಸುವೆನು. ಕೂಡಲೆ "ಯಾಗಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸು. ಸೇನೆಯೊಡನೆ 

ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಹಿಡಿದುತಂದುದೇ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಶೂರರು ಮೂರ 



ಗು 

ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ೧೧೭ 

' ರೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ... ಈ ತೆರದಿಂದ ನರಮೇಧಥವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ 

ಉತ್ಸವದ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿಲಿ ! ಬಹು ಅಸದಳವಾದುದ 

ಲ್ಲನೆ ? ಎಂದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭೀಷಣನು ಸೇನೆಯನ್ನು ಸವರಿ ಅರ್ಜುನ 

ನನ್ನು ಏಡಿದು ತರುವೆನು ತಡಮಾಡದೆ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕಕಹ್ಮಸು ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನುಂಗಬೇಕೆಂದು ಕಾಲಬೈರವನು ಬಹುಳಾಕಾ 

ರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರರೂಪಿಗಳಾದ ಮೂರು 

ಕೋಹ ದಾನನರ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಹೊಠಟು ಮೇರೆದಪ್ಪಿದ ಸಮುದ್ರದ ಪೆರ್ದೊ 
ರೆಗಳಂತೆ ಅರ್ಜುನನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕದಡಿ ಕಡಿದು ಹೊಡೆಯಲು ಉದ್ಯುಕ್ಕೆ 

ರಾದನು. 

ಬಳಿಕ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಲಂಬೋದರಿ ಎಂಬುವಳ್ಕೂ ಯೋಜ 

ನಸ್ತನಿಯೂ ಸೇರಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥಾಗ್ರೆ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಹಿವೀರರನ್ನ ಕಂಡು ಗುಡಿಗು 
ಡಿಸಿ. ಆಹಾ ! ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತುಡುಕ್ಕಿ, ಸಾಗರವನ್ನು 
ಹಾರಿ, ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಲಂಕಿಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದು, ರಾವಣನನ್ನು ಭಂಗಿಸಿ 
ಲಂಕೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು, ರಾಸ್ರಸರ ಕುಲವನ್ನು ಸದೆದು ಸಾತಾಳದವರನ್ನು ಪಥ 
ಗೆಡಿಸಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊತ್ತ ಈ ಕಸಿಯು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲು 
ವುದು, ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸುಡುವುದು, ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ, ಕೈಮಾರಿದರೆ ಮುದ್ದೆ 
ಗೂಳಿನ ಮುರಿದುತ್ತನ್ನು ನುಂಗುವಂತೆ ನೊಣೆದುಬಿಡುವೆನು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ 
ಮೊಲೆದುದಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೆಡುಹುನೆನೆಂದು ಚೀರುತ್ತ, ಭಯಂಕರವಾದ 
ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹನುಮಂತನು ಮೊದಲು 
ಲಂಕಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಅನುಂದವಾದ ರೋಷವನ್ನುತಾಳಿ ಬಾಲನನ್ನು ಚಿಳೆ 

, ಯಿಸ್ಕಿ ಖೂಳೆಯರಾದ ಆ ಕಾಳರಕ್ಕಸಿಯರನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನೆಲಕ್ಕ. 
. ಪುಳಿಸಿ ಬಡಿದುಬಿಡುತ್ತಿರಲು ಅವರಿಲ್ಲರೂ ಮುಳಿದು ಮಾಂಜಾರೂಪದಿಂದ 
ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತ ಹುಲಿ, ಕರಡಿ ಸಿಂಹ್ಕ ಆನೆ, ಹಂದಿ, ಶರಭ, ಗಂಡಭೇರುಂಡ್ಕ 
ಉರಿ, ಹೊಗೆ ಕಿಡಿಗಿಚ್ಚುಗಳಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತಿರಲು 
ಆ ಭೀಷಣನು ರೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಕಡೆಯವರಿಂದೊ ಡಿ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆ 
ಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ನೋಯಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಫೈ ನರಾಧಮನೆ | 
ನನ್ಮ ತಾತನಾದ ಬಕನನ್ನು ಕೊಂದವನ ತಮ್ಮನು ನೀನೇ ಹೌದೋ ಆಗಲಿ, ನನ್ನೆಸುಗೆಯನ್ನು ನೋಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇನೆಸಹಿತವೌಗಿ, ಸೇಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಸರಮದಾರುಣವಾದ ಶೌರ್ಯವಂತನೆಂಬ ಬಿರುದು ನನಗೆ:ಸಲ್ಲುವುಡೆ ? ಎಂದು ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಾಣನನ್ನೇರಿಸಲು, ಅರ್ಜುನನು ಆತ್ವರ್ಯಪಡುತ್ತ ರಕ್ಷೋಘ್ಮ ಬಾಣ ವನ್ಮು ಹೂಡಿ. ಹೊಡೆದನು, ಕೂಡಲೆ ಭೀಷಣನ ಅಸ್ತ್ಯವು ತುಂಡಾಯಿತು 



ನೆಯಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶೀ. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. 

40 ಹೆದಿನಾರನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಡಿದುಹೋದರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಾಯಗೆಳಾದವು, ಹಲವ 
ರಿಗೆ ರಕ್ತಮಯವಾದ ದೇಹವು, ಶಕ್ಕಿಗುಂದಿದ ಅನಯವವೂ, ಆದವು. ನಿಂತ ' 
ವರು ಇನ್ನು ಬಾಣದ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ದಿಕ್ಕುಗೆಟ್ಟು ಓಡಿದರು. 

ಹೀಗಾಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಮೊಲೆದೊಟ್ಟುಗಳಿಂದಪ್ಪ 

ಳಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಜನಸ್ಮನಿಯನ್ನು ಘೋರವಾದ ಬಾಯಬಿಟ್ಟು ನುಂಗು 

ತ್ತಿದ್ದ ಲಂಬೋದರಿಯನ್ನು ನೀರಬೌಳಿಯಾದ ಹನುಮಂತನು ಬಡಿದು 
ಕೊಂದನು. . ಬಳಿಕ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣದಿಂದಾದ ಉಸಹತಿಯೂ, ಹನುಮಂ 

ತನ ಬಾಲದ ಬಾಧೆಯೂ, -ವೀರರ ಕೌರ್ಸುದುಗ್ಗಡಣೆಯೂ, ಬಹಳವಾಗಿ,ಹೆಚ್ಚಿ 

ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯುತ್ತಿರಲು ಈತನೊಡನೆ ಕಾದಿಗೆಲುವುದಸಾಧ್ಯನೆಂದರಿತು, 

ತನ್ನ ಮಾ.`ಚಾಬಲದಿಂದಲ್ಲಿ, ಗಂಗಾತೀರನನ್ನೂ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿ 

ಯತಿವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಯ್ಯಾ ! ಉತ್ತಮರಾದ ' 

ಜನರು ಪ್ರೂಣಿಹಿಂಸೆಮಾಡಲು. ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೆ ? ಈ ರಾಶ್ರಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ' 

ವುದರಿಂದ ಫಲವೇನು ? ಪುಣ್ಯದಾಯಕವಾದ ಗೆಂಗಾಸಲಿಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು 

ನಿರ್ಮಲಾಂತಃಕರಣನಾಗಿ, ಹರಿಧ್ಯಾನ, ಈಶ್ವರಪೂಜೆ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರಾದಿ 

ಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಾರದೆ ? ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನಿರತರಾಗೆಲು 

ತಕ್ಕುದಾದ ದೇವಗೆಂಗೆಯ ತಡಿಯಲ್ಲವೆ ? ಇದು ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 

ಅರ್ಜುನನು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೆರಗಾಗಿ, 'ಮುನಿರೂಪದಿಂದಿದ್ದವನನ್ನು 

ಒಡಿದುಕೊಂಡನು. ಕೂಡಲೆ ಮಾಯಾರೂಪನಳಿದು ಮೊದಲಿನಂತೆ ರಾಕ್ಷಸ 

ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿದ -ರಾಕ್ಷಸನನ್ನೂ ಹಿಡಿದುಬಡಿದು ಅವನ ರಾಜವನ್ನಾಕ) 

ಮಿಸ್ಕಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಯವರೂಥ ಕನಕಾಭರಣ ರತ್ನರಾಜಿಗೆಳನ್ನು ಸೊರೆ' 

ಗೊಂಡು, ದೈತ್ಯಕೆಲ್ಲರನ್ನು ಸದೆದುು ದಿಕ್ಕುಗೆಡಿಸಿ, ಕೊಳ್ಳೆ ಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪದಾ 

ರ್ಥಗೆಳನ್ನು ಹಸ್ಮಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ತಾನು ಕುದುರೆಯೊಡನೆ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿ` 

ಮುಖನಾಗಿ ನಡೆತಂದನು. 1 

ಎಲ್ಫೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೆ ! ಕೇಳು ಬಳಿಕ ಮಣಿಪುರವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣ 

ವನ್ಮಾಳುನ ಅರ್ಜುನನ ಮಗೆನಾದ ಬಭುುವಾಹನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕುದುಕೆಯು ಹ 

ನಡೆದುಬಂದಿತು. ಇನ್ನು*ಇಲ್ಲಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇನು? ದೇನ 

ಪ್ರರ ನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮೀರಮಣನು ತನ್ನ ಭಾವಮೈದನನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡು 

ವನೋ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ-ಶ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸದರುಣ 

ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಧೆಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀನಿಲಯ 

ಕವಿ ನಾಗಶರ್ಮು ಪ್ರಣೀತ ಜೈನಿನೀ ಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರ 

ಇಇ 

ಯಾ ದಾ 

ಕಟ್ 

ಸಡಾ ಶೃತಿ ತಗ್ಗಿ 



' ಚ ಗಿ೧೯ಿ ಕಿ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಾ ಸಂಗ್ರಹ. 

ಹ ಜರ್ಸಿ ಎರ್ ಜ್ ಡ್ 
ಕ್ ರಾವ್ ಸಕ [( ್ 

ಸಷಾಸಾಘಾಮಾರ ರಾರಾ ಘವರಾರ್ ಶಾ ದು | 
ಹ್ ಹಾಹಾ ಹಾಣಾಹಾಕಣಾಣಾಣು 

ಹದಿನೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ.. 
ಬಭ್ಭ ವಾಹನನು ಅರ್ಜುನನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದಕಥೆ. 

ನಾಷಮಮಾಂರಿರಾಾನಾಜಾ 

"ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಲಾಲಿಸು, ಅರ್ಜುನನ ಕದುರೆಯು 
ಭೀಷಣನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಸೀಮೆಯನ್ನು ದಾಟ ಮುಂಡೆ ಬರುತ್ತಿರಲು, ಸೆಕೆಯ 
ವರ ಸಿರಿಯನ್ನು ಸೈರಿಸದ ಕರುಬನಂತೆ ಬೇಸಗೆಯು ದೂರವಾಯಿತು. ಎಂಟ 
ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಡಗಳು ಹಬ್ಬಿ ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ನಾನಾತರವಾಗಿ ಕಂಗೊ': ಳಿಸಿದುವು. ದಿಕ್ಕೆಂಬ ಹೆಂಗೆಸು ತನ್ಮಪತಿಯಾದ ಪರ್ಜನ್ಯನನ್ನು ಸೆಣಸಿ ಕೂಡ ಲೆಂದು ನೋಡುವ ಚಂಚಲವಾದ ಕಬಾಕ್ಷದ ಹೊಳಹಿನಂತೆ ನಿಂಚುಗೆಳು ಥಳ . ಥಳಿಸಿದವು, ಸದ್ಯರ್ಮನಿರತನಾಗಿ ತನ್ನ ಹಾಗೆ ಇರದ ಲೋಭಿಯಸ್ನು ಗೆದರಿಸು ' ವಂತೆ ಮೋಡಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಈ ತೆರದ ಮಳೆಗಾಲವು ಪ್ರಾಸ್ತವಾಗಲು ಹಂಸೆಗೆಳು ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನ ಡರಿದವು. ಕೂಡಲೆ ಚಾತಕ; ಗಿಳಿ, ಆನೆ, ನವಿಲು ಬೇಸಾಯಗಾರರಿಗೆ ಆನಂದವುಂಟಾಯಿತು. ಇಂತು ರಾಜಿಸುನ ಸಂತಸಕ್ಕಾಗೆ ರವಾದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಕುದುರೆಯು ವಸಿಪುರದ ಸೀಮೆಗೆಬಂದಿತು. ಎಲೈ ನೃ ಪಕುಲೊತ್ತಂಸನಾದ ಜನಮೇಜಯನೆ. ಲಾಲಿಸು. ' ಆ ಮಣಿ ಕ ಪುವು ಚಿನ್ನಬೆಳ್ಳಿ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೋಟಿಕ್ಕೊತ್ತ ಳಗಳಿಂದಲ್ಕೂ ನನರತ್ನ್ನಗೆ ಳಿಂದ ಸಿರ್ಮಿಸಿದ ಮುಗಿಲಟ ಎಳೆಯ ಸಾಲುಗಳಿಂದಲೂ, ಕೆಂಬೆಳಗಸುಗುಳ್ವ ಹವ ಳಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ತೋರಣಗಳಿಂದಲೂ, ನನಿತ್ತುಗೆಳೆ ಗೊಂಚಲುಗೆಳಿಂದಲಂ :ಕರಿಸಿದ ಲೋನೆಗಳಿಂದಲೂ, _ಚಿತ್ರಪತ್ರಗೆಳಿಂದ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ನಿರ ಚಿಸಿದ ಕುಸುರಿಗುಚ್ಚುಗಳುಳ್ಳ್ದು ಗೋಪುರದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ರಮ 



(೨೦ ಹದಿಸೇಳೆಸೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಣೀಯವಾಗಿದ್ದಿತು. ಹಗಲಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿಬಂದ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಈ ನಗೆರವನ್ನು 

ಹೊಕ್ಕು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯೊಡನೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಮಾರ್ಮಲೆಯುತ್ತಿರುವುದೋ 
ಎನ್ನುವಂತೆ ಮುಗಿಲಮುಟ್ಟುವ ಸೌಧಂಗಳ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿ 

ರುವ ಹೊನ್ಮಿನ ಕೋಂಟಿಗಳ ಕಾಂತಿಯು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಕೋಟಿಯನ್ನು 

ಕಾಯುವ ನೀರರ ಆಯುಧಗೆಳೂ, ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ವೀರಾವೇಶವನ್ನು ತೋರುವ 

ಕೈದುಗಳೂ, ದುರ್ಗೆಭಭಿನಾನದೇವತೆಯ ಭಯಂಕರವಾದ ಆಕಾರನನ್ನು 

ತಾಳಿದ ಆಯುಭಗಳೂ, ಈ ನಗೆರನನ್ನ್ವಾಳುವ ಅರಸನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸ 

ಮಾನನಾವ ವೀರನೆಂದು ಕೈಯೆತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಡೆಂಕಣಿಯನೇಲಿರುವ ಪಳೆ 

ವಿಗೆಯ ಕೈಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ, ಆ ನಗರನನ್ನು 

ಹೊಕ್ಕು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆನೆಕುದುರೆಗಳ ಪುರಜನಸರಿಜನಗಳ ಅಲ್ಲದೆ 

ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಹೊನ್ನನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಸಾಮಂತರಾಜರುಗಳ 

ಸಂದಣಿಯು ಸಾವಿರೋಪಸಾವಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಣಿಸಿ, ಆ ರಾಜ್ಯದ ವೈಭವವನ್ನು 

ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು. | 

ಅರ್ಜುನನು ಇಂತಪ್ಪ ನಗೆರದಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುದುಕಿಯೊಡನೆ ಪಾಳೆಯ 

ವನ್ನು ಬೀಡುಗೊಂಡು ನಿಂತು ತನ್ನು ಆಪ್ತಸಚಿನನಾದ ಹಂಸಧ್ಯಜನನ್ನು 

ಕರೆದು, ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ. ಈ ಪಟ್ಟಿಣವು ಯಾರದು ? 

ಇದನ್ನಾಳುವ ಅರಸನಾರು ? ಆತನು ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲನೆ ? 

ಹೇಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗೆ ಹಂಸಧ್ವಜನು ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ ! ಮಣಿ 

ಪುರವೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಈ ನಗರವನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿಲ್ಲವೆ? ರಾಜಕುಲ 

ಮೌಳಿಯಾಗಿ, ಶಇರರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಗೆಳೆಯೆನಿಸಿಕೊಂಡು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಜಾರ ನೀತಿಗೆ 

ಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹಿತಚಿಂತಕನಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಭ್ರುವಾಹನ 

ನೆಂಬುವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಧೊರೆಯಾಗಿರುವನು, ಸಕಲ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ 

ವನಾಗಿ, ನೀತಿಖ್ಯಾತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಸುಬುದ್ಧಿಯೆಂಬುನನು ಇವನಿಗೆ 

ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಖವನು. ಪುರಜನಪರಿಜನಂಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೆರಕದಿಂದ ಪರಿಪಾಲಿ 

ಸುತಿ ರುವ ಕಡುಗಲಿಯಾದ ಈ ಬಭುುವಾಹನನಿಗೆ ಹೆದರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಡಿಮೆ 

ಯಾದರೆ ದಂಡಿಸುವನೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಂದು ಸಾವಿಂಬಂಡಿ 

ಹೊನ್ನನ್ನು ತಂದು ಕಟ್ಟಳೆಯಮೇರೆಗೆ ಗಡುನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒನ್ಬಿಸುತ್ತಿರುಿ 

ವೆವು. ಆತನ ಅಟ್ಟ ಶಾಸನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ! ಒಂದೇಕಿನಿಯುಳ್ಳವಾಗಿ 

ಕಪ್ಪುಕಿನಿಯಿಂದ ರಾಜಿಸುನ ಉದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಬಣ್ಣದಿಂದ ಮಕ್ಲಿಗೆ 

ಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಆನೆಗಳೂ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ವೊಂದೇರುಗೆಳೂ: 

ಸರಿಮಿತಿಯಿಲ್ಲದಂತಿವೆ , ಆ ರೆಖ್ಬನನ್ನು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರಣಿಕರೇ 



(16) ಶೈರಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ, ೧೨೧ 
ಸಿ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಆನೆ ಕುದುರೆ ರಥಪದಾತಿಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು 

' ತಿಳಿದನರಾರು ? ಭೂಪಾಲರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯನಾದ ಈ ಬಭ್ರುವಾಹನನು ನಿನ್ನ್ನ 
' ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದಿರುವನೆ ? ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ ! ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ 

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕಾಂತಸ್ವರಣೆಯನ್ನುಳಿದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕಾಣರು. ಸದಾ 
ದಯಾನರರು, ಸತ್ಯನಂತರ್ಕು, ಆಚಾರಸಂಪನ್ಮ್ನರ್ಕು, ವೇದವೇದಾಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಪಾರಂಗತರು, ಕೋಪನಿಲ್ಲದವರು, ಪ್ರಾಣಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇಾಣರು 
ಆತ್ಮಸ್ಥರೂಪನನ್ನು ತಿಳಿದವರು, ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳು, ದಾನಕೌಂಡರು 
ಶುಚಿರ್ಭೂತರು, ಪ್ರತಾಪನಂತರು, ವೀರರು, ಹಾಗೊ ಅಲ್ಲದೆ ಕಲಾಕೋವಿ 
ದರೂ, ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಾದಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪ್ರಣರೂ 'ಆಗಿರುನರು. ಇಂತಿರುವ ಗೆಂಡು 
ಹೆಣ್ಣುಗಳಲೊಬ್ಬರೂ ಪಾತಕಿಗಳಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ಸಮೇತನಾಗಿ ಈ ನಗರನನ್ನಗೆಲಜೆ ಎರಡನೆಯ ವೈಕುಂಠದಂತೆ ಅನ್ಲಿಯೆ ನೆಲಸಿ 
ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವನು. 

ಎಲೈ. ಪಾರ್ಥನೇ . ನಿನ್ನ್ನ ಕುದುರೆಯು ಈ ನಗರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿತು 
ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವರನ್ನು ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನು, ನಿನ್ನ ಭಾವನಾದ 
ಮುರವೈರಿಯ ಕರುಣವು ಹೇಗಿರುವುದೋ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತಿದ್ದನು. 
ಎಲೈ ನೃ ಸವರನೇ ! ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಹಂಸಧ್ರ್ಯಜನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿ 
ರುನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಹದ್ದು ಹಾರಿಬಂದು ಅರ್ಜುನನ ಕಿರೀಟದ 
ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲೂರಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನೀಲಧ್ಯ್ಯಜನೆ ಮೊದ 
ಲಾದ ಸಕಲ ವೀರರು ಅಪಜಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅರ್ಜನನ ಕಾಲಗೆ 
ತಿಯು ಹೇಗಿರುವುದೋ ! ಶಿನಶಿವಾ ! ನಾವು ಕಾಣೆವು. ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾ 
ಗಿದೆ ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ರಾದರೊ ಅರ್ಜುನಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿಂತು 
ಚಿಂತಿಯೆ ಬೀಡುಗೊಂಡಿರಲು ಬಭುವಾಹನನು ಅರ್ಜುನನು ಕುದುರೆಯೊಡನೆ 
ಬಂದಿರುವನೆಂಬ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಆಳುಗೆಳಮೂಲಕ ಆ *ಸುದುರೆಯ 
ಹಿಡಿತರಿಸಿ, ಅದರ ಹಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಪಟ್ಟದ ಬಿರುದನ್ಮೋದಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲಾಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದನು. ಕೇಳೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯಿನೇ | ಅಷ್ಟುಹೊತ್ತಿಗೆ 
ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವಾಯಿತು, ಮರಿದುಂಬಿಗಳು ತಾನರೆಗೆಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದವು, ಬಿಸಿಲ 
ಬನಣೆಯು ಬಯಲಾಯಿತ್ತು ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿ ಳು ಗೂಡನ್ನು ಸೇರಿದವು, ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಕತ್ತಲೆಯರಾಸಿಯು ಹೊತ್ತಿ ಕೊಂಡುರಿದಬಳಿಕ ಕಾಣುವ ಕೆಂಪಾದ ಕೆಂಡದ 
ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯಬಿಂಬವು ಪಶ್ಚಿಮುದಿಕ್ಕಿ ನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು ಚಕ್ರವಾಕಗಳು 
ಕೊರಗುತಿದ್ದ ವ್ರ, ಇಂತಿರುತ್ತಿರುನಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಬಲ್ಜೈಯಿಂದ 
ಕುದು ಲೈೋಕನನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಬಳಿಕ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುನ 



೧೨೨ ಹದಿದಿನೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ... | 

ಚಂದ್ರಬಿಂಬವನ್ನು ಕಂಡು ಉಕ್ಕುವ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ವೀರನಾದದಿಂದ ಸಡಗೆರ ಜೆ 
ಪಡುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನಿನ ಸೇನೆಯು ಮಣಿಪುರದ ಹೊರನಳಯದಲ್ಲಿದ್ದಿತು. 
ಇತ್ತ ಬಭುುವಾಹನನು ಸಂಧ್ಯಾಕರ್ವವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ಮ 
ಮಂತ್ರಿಸಾಮಂತ ಪರಿಜನರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಹತ್ತುಸಾವಿರ ಕಂಬಗಳಿಂದ ಹೊಳೆ 
ಯುವ ತನ್ಮೋಲಗಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ರತ್ಮಖಚಿತವಾದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು 
ಓಲಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದನು. 

ಚಂದ್ರಾಂತಶಿಲೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯೂ, ನೀಲದ ಗೋಡೆಗಳೂ, ಮರಕತದ 

ಜಗುಲಿಯೂ, ವಜ್ರದ ಕಂಬಗೆಳೂ, ವೈಡೂರ್ಯದ ಲೋನೆಗಳ್ಕೂ ಗೋಮೇ 
ಧಿಕದ ಭೋದಿಗೆಗಳೂ, ಪುಷ್ಯರಾಗೆದ ತೊಲೆಗಳೂ, ಮಾಣಿಕದ ಕುಸುರಿಗಳಿಂ 

ದೆಸೆದ ಲೋವೆವಾಡಗಳೂ, ಹವಳದ ಪುತ್ಕಳಿಗಳೂ, ರಮಣೀಯವಾದ ಜೋಡ 

ಣೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಹೊನ್ಮರನ್ನದ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಓಲಗೆ 
ಕಾಲೆಯೂ, ಹೂಮುಡಿನ್ಕ ತಿಲಕವನ್ನು ತಿದ್ದುವ, ಮುಖವನ್ನು ಮುರಿದು 

ಕೊಂಡಿರುವ, ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನಿರುಕಿಸುವ, ಕಾಡಿಗೆಯನ್ವಿ ಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವ, ಗಾನ 

ಮಾಡುತ್ತಿರುವ, ಕುಣಿವ ತಾಳ ಮರಳ ವೀಹಾದಿಗಳನ್ನು ಬಾಜಿಸುವ ನಾನಾ 

ವಿಧವಾದ ಕಲಾಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಜೀನಭಾವದಿಂದ ಹೊಳೆ 

ಯುನ ಪುತ್ಕಳಿಗಳಿಗೆ- ಆಕರವಾಗಿ, ಇಂದ್ರನೀಲದ ಕಾಂತಿಯಿಂದಾದ ಕತ್ತ 

ಲೆಯೂ ಮುತ್ತುಗಳ ಹೊಳವಿನಿಂದೊಗೆದ ಬೆಳದಿಂಗಳೂ ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳ ಕಾಂತಿ 

ಯಿಂದಾದ ಎಳವಿಸಿಲೂ, ಹನಳಗಳ ಬೆಳಕಿನಿಂದಿಸೆನ ಸಂಜೆಗೆಂಪೂ, ಒಟ್ಟಾಗಿ 

ಸೇರಿ ಹಗಲಿರುಳೆರಜೂ ಒಂದೆಕಡೆ ಇರುವಂತೆ ಓಸರಿಸದೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುವು. 

ಅಲ್ಲದೆ ದಿವಾರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಲೆಪ್ಬಿಸುವುದರಿದೆಂಬಂತೆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಓಲಗೆ 

ಕಾಲೆಗಿಂತ ಎಂಟುಮಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಸಭಾಮಂಟಪವು ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು.. 

ಅಂತಪ್ಪ ಮಂಟಪನನ್ನು ಕತ್ನುರಿ ಜವಾಜಿಗಳಿಂದ ಸಾರಿಸ್ಕಿ ಕರ್ಪೂರ ಅಗರು 

ಚಂದನ, ಕುಂಕುಮ ರಜಂಗಳನ್ನು ಚಕ್ಲಿ ಧೂಪದೀನಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುವ 

ಕರ್ಪೊರತೈಲದ ಕೈದೀವಟಗೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಉತ್ಕಮವಾದ ನವರತ್ನ್ನಗಳ 

ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕಳೆಗೊಂಡು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿ ಶೋಭಾಯ : 

ಮಾನವಾಗಿದ್ದಿತು. 

ಏೀಗೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ನಿರಿದಂತೆ ತುಂಬಿ ಕಪ್ಪ 

ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ರಾಜಾಧಿರಾಜರೂ 

ಅನರೊಡನೆ ಬಂದ ಮಂತಿ) ಸಾಮಂತರ ಮಸ್ತಕನ್ಯಸ್ಥವಾದ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ 

ಕೆತ್ತಿರುವ ರತ್ನಗಳ ಕಾಂತಿಯು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿರಲು, ಮುಜಕರೆ 

ಮಾಡುವ ಸಂದಣಿಯಿಂದ ಫರ್ಸಿಸಿ, ಗಜಬಜಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಿ ಸುವ, ಫರ್ಷಣದಿಂದ 
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ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ೧೨೩ 
' ಮುತ್ತಿನಹಾರಗೆಳು ಹರಿದುಹೋಗಿ, ಸಭೆಯ ಚೌಸರದಲ್ಲಿಯೂ 'ತೆಲ್ಲಿಹೋಗಲು 

ರರಿಗವನ್ಲಿಗಳನ್ನು ಬಕೆದಂತೆ ಮಂಗಳ ಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಿತು. "ಈ ಆಸ್ಥಾನ 

ದಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ರಾಜಸಮೂಹೆನನ್ನು ಕಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ವ ಜರಾಜನು ತನಗೆ 

ಇನ್ನು ವೃತ್ತ ಸಮರೂಪವು ತಕ್ಕುದಲ್ಲನೆಂದು ನೀಳವಾಗಿ ಚಾಚಲಸ್ಥಿ ತಿಯನ್ನು 

ಹೊಂದಿದಂತೆ, ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಿಯರಾದ ಸು2ದರಾಂಗಿಯರ ಕರಗತ. ಚಾಮರ 

ದ್ವಯಗಳು ಏಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು. ಹೀಗೆ ವೈಭವದಿಂದೋಲಗೆವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ 

ಬಭ್ರು ವಾಹನನು ತನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಸಾನುಂತರನ್ನು ಕುರಿತ, ಅಯ್ಯಾ! ನಾವು 

ಗೊ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಶಟ್ಟದೆಧು... ಆದಕಾರಣ ಖಂದುಳಿಯದಂತೆ 

ಕಡುಗಲಿಗೆಳಾದ -ರಣಧೀರರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಲಿ ! ಎಂದು 

ಸುಬುದಿ ಯನ್ನೆ ಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಒಕ ರಲು ಆಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ 

ಚಿತ್ಕಳಾಗಿ ಸದಾ . ಅರ್ಜುನನ ಗುಣಾನಳಿಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸು 

ವಾಹಸನ ತಾಯಿ ಚಿತ್ರಾಂಗೆದೆಯು ತನ್ನ ದಾದಿಯರ ಮುಖನಿಂದೀವರ್ತವಾನ 

ವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅಂಶಃ ಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು. ಮಂದಗೆಮನದಿಂದ ನುದ್ದಾನೆಯನ್ನು 

ಜರಿಯುತ್ತ ತನ್ನ ಮಗೆನ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಮರ್ಯಾಜೆಯಿಂದಿದಿರೆದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿ 

ಸಿದ ಮಗನನ್ನು ಹರಸಿ ತಕ್ಕೆ ಸಿ, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಆಲೋಕಿಸಿ, ಕಂದಾ |! ನೀನು 

ಕುಂತೀಕುಮಾರನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ್ವಾ! ಲೇಸಾ 

ಯಿತು. ಆಹಾ! ಈ ವಿಧವಾದ ಗೆರುಜೋಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ 

ಮನವು ಎಂತು ಒಡಂಬಟ್ಟತು. ಈ ಸುದೃಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆ! 

ನನ್ನ್ನ ಗಂಡನು ನಿನಗೆ ಹಗೆಯಾದನೆ ? ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟ, ಮಹಿಮಾ 
ನ್ವಿಕನಾದ ತಂದೆ ಸುಮೇಲೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದೆ?. ಇದು ನ್ಯಾಯನೆ ? 

ಆಹಾ! ಅತ್ಯಂತ ರೋಷದಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದ ನಿನ್ನ್ನ 

ರಾಜಕಾರ್ಯವು. ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾಯಿತು. ದೇವತೆಗಳು ಅವನು ೃತಕ್ಕಾಗಿ 
ಸಮುದೃನನ್ನು ಕಡದರೆ ವಿಷವು ಹುಟ್ಟದಂತೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 
ಹುಟ್ಟದೆ? ಹಾ! ಇನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ ಫಲನೇನು? ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸನನ್ನು 
ಮಾಡಿದೆ ! ಎಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಗೆದರಿಸಿದಳು. 

ಜನನಿಯು ಗೆದರಿಸಿದ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಬಭು)ವಾಹನನು ಅತ್ಯ ೦ತ 
ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾಯ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆರಗಿ, ಅಮ್ಮಾ! ಸೈರಿಸು! ಎಿಂಸುಗೇ 1) 

ಆಳ್ಕನಕ್ಕೂ ಉಚಿತವಾದ ತೆರದಿಂದ ನಾನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆನು. 
ಇದು ನಿಮಗೆ ಸವಣಧಾನವಿಲ್ಲವಾದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಚಡೆಯು 
ವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆನು, ಕೋಮಪಿನಬೇಡಿ ! ಆತುರದಿಂದ ಫಲವೇನು ? 
ಇಂತರಂಗೆದ ಲಜ್ ಏನು? ಹೇಳಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನ್ನು ಕಂದಾ | 
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ಅರ್ಜುನನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದಂದಿನಿಂದಲೂ ಆತನಗಲಿಕೆಯಿಂದುಂಟಾದ' 
ಸಂತಾಪದಿಂದ ನಾನು ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಈಗಲಾದರೊ ದೈವಾಧೀನದಿಂದ ' 
ತಾನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವನು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಸಂಕಟ 
ವನ್ನು ಮರೆವಣಚಿ ಆತನನ್ನು ಉಪಚರಿಸದಿರಲಿ? ನೀನು ಸತ್ಪುತೃನಾದರೆ ಈಗೆ 
ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷಭಾವದ ಭಕ್ಕಿಯಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಾಣಿಸಿ 
ಕೊಂಡು ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸರ್ವಸ್ವನನ್ನೂ ಆತನ ಪಾಥಗೆಳಿಗೊ 
ವ್ರಿಸಿ, ಆತನ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಪರರಾಯರಕ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸು. : 
ಧರ್ಮಪುತ್ರನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಯಾಗವನ್ನು ಆಗಮಾಡಿಸು. ದುಷ್ಚ 
ಸಂತಾನದಂತೆ ದುಃಖವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಡ! ದುಂದುಗವಿಲ್ಲದೆ ಆಂದಿನಿಂದಲೂ 
ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ಪತಿವೃತಾಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕುಂದಕವನ್ನು ತರಬೇಡ ಎಂದು. 
ಮಗನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅರ್ಜುನನ ಆಗಮನವನ್ನು *ೇಳಿ ಚಿತ್ರಾಂ 
ಗದೆಯು ಆನಂದದಿಂದ ಉಬ್ಬಿದಳು. ; | 

ಹೀಗೆ ತನಗೆ ಬುದ್ಧಿಗಲಿಸಿದ ತಾಯನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಿ, ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಅಯ್ಯಾ! ಸುಬುದ್ಧಿ ನಾವು ಅರಿಯದೆ : 
ಆರ್ಜುನನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೆವು, ಈಗೆ ಆತನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಉಚಿ 
ತವೊ ! ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೊ? ಹೇಳು ಎಂದು ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಕೇಳಿದನು, 
ಅಯ್ಯಾ ! ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ಮನಾಗೆ ' 
ಬೇಕು. . ಇನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದೇಕೆ? ಆತನೇ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ' 

ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ನಷ್ಯಿಯವಲ್ಲ. . ಆದಕಾರಣ ಅನುಮಾನವನ್ನು 
ತೊರೆದು, ಪಟ್ಟಣವನ್ನಲಂಕರಿಸ್ಕಿ ಗುಡಿತೋರಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಸು. . ಚತು 
ರಂಗೆಸೇನೆಯೂ ಪ್ರರಜನರೂ, ಸಾಮಂತರಾಜರೂ್ಯೂ ಸುಂದರೀಮಣಿಯರೂ 

ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ದು ನನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲಿ, ಕನ್ಯಾಮಣಿ ` 

ಯರು ಮಂಗಳಕರವಾದ ಲಾಜಿದಧಿ ದೂರ್ವಾಶ್ರತೆಗೆಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದ ಆಂತಿ 
ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆತರಲಿ, ನಿನ್ನ :ಸಕಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ತಂದೆಗೊಬ್ಬ 

ಸುವನಾಗು ಕನ್ನಡಿ ಕಲಶಗಳನ್ನೂೂ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮುಂಗುಡಿಯ 

ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಸು! ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರಿಯಮಾತಿಗೆ ಒಬ್ಬಿ ಹಸಾದ 
ವನ್ಮಿತ್ತನು.. ಬಳಿಕ ಬಧ್ರುವಾಹನನು ತನ್ನ ಭಂಡಾರದ ಸಕಲವಿಧವದ ' 

ಉತ್ಕಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ತರಿಸಿ, ತರುಣಿ ಗೋವೃಷಭ ಮಹಿಷಿ, ಗೆಜ್ಯ ಅಶ್ವ ' 

ಕನಕರಥ ಛತ್ರೃಚಾಮರಗಳನ್ನು . ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದಿವ್ಯರತ್ಕಗಳನ್ನೂ ಪಬ್ಚೆ 

ನೀತಾಂಬರಗೆಳನ್ನೂ ನಾನಾವಿಧವಾದ ಸರಿಮಳದ್ರವ್ಯಂಗಳನ್ನೂ ಚಾಮರ 

ಬೀಸಣಿಗೆ ಬಿಳುಗೊಡೆಗಳನ್ನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ತರುನಂತೆ ತನ್ನವರಿಗೆ 

ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದನು. 
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| ಎಲೈ. ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು. ಅಷ್ಟುಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೋಳಿಕೂ 
. ಗಿತ್ತು, ಜಾರೆಯರ ಮನಸ್ಸು ಬೆದರಿತ್ಕ, ಮೂಡಡೆಸೆ ಕೆಂನಗೆ ಹೊಳೆಯಿತು 
`` ಶಂಗಾಳಿಯು ಆವರಿಸಿತು, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಉಲಿದೆದ್ದವು, ತಾವರೆಗಳು ಅರಳಿದವು, 
' ದುಂಬಿಗೆಳು ಮೊರೆದುವು, ಕತ್ತಲೆಯು. ಮಾಯವಾಯಿತು, ಕನ್ನೈದಿಲೆ: ಕೊರ 

ಗಿತ್ಕು ಜನರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡರ್ಕು, ದೇಗು ದ ವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗಿದವು, 
ಭಗವಂತನಾದ ಸೂರ್ಯನು ಮಿಗಿಲಾದ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಜಗನ್ಮಂಡಲವನ್ನು 

. ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. . ಬಳಿಕ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ 
ಸಂಧ್ಯಾಕ್ತಿ ಯೆಗಳನ್ನಾ ಚರಿಸ್ಕಿ, ಹರಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪರಮಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದಿವ್ಯ 

' ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ಸೇನಾಜನರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಕುದುರಿ 
ಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತವಕದಿಂದಿ ರುತ್ತಿಲುಲ್ಕ, ಆತನ ಮನೋಭಿಪ್ರಾಯ 
ವನ್ನು ತಿಳಿದು ವೀರರು, ತಂತಮ್ಮ ಸೇನೆಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧಸನ್ಮದ್ಧರಾದರು. 

ಕೂಡಲೆ ಅನುಸಾಲ್ವನ ಸೇನೆಯೂ, ಯಾದವರ ಚತುರಂಗಬಲವೂ ವೃಷ 
ಕೇತುವಿನ ಪಾಯದಳವೂ, ಯೌನನಾಶ್ಚನ ಸೈನ್ಯವೂ, ಹಂಸಧ್ವಜನ ಮೋಹ 
ರವೂ್ಯೂ ನೀಲಧ್ವ್ಯಜನ ಪಡೆಯೂ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮನ ಆಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೊ 
ಳಗಾಗಿ ಆತನ ನೇಮದಿಂದ ನಲಿದು ಯುದ್ಧಾಭಿಲಾಸೆಯಿಂದ ಮುಂಕೊಂಡು 
ನಡೆಯಿತು. 

ಇತ್ತ ಬಭುುವಾಹನನು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆ ಎದ್ದು ನಿತ್ಯಕರ್ವಂ 
ಗಳನ್ನೆಸಗ್ಗಿ ತನ್ನ ಮಂತಿಯಾದ ಸುಬುದ್ಧಿಯಿಂದೊಡಗೊಡಿ, ಅರ್ಜುನನ 
ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಶೊಂಡು ಮಂತಿ ಪರಿವಾರ ಸೇನಾಸಮೇತನಾಗಿ 
ಕಪ್ಪ ಗಾಣಿಕೆಯ ಮುಡುಪುಗಳೂ, ಕೈಗಾಣಿಕೆಯ ಕಮನೀಯ ರಥ ಗಜಾಶ್ಚ 
ಗಳೂ ವಿಲಾಸಿನೀಜನ ಗೋಮಹಿಹಿಯರೂ ಪಟ್ಟೆ ಪೀತಾಂಬರ ವ್ಯಜನ ವೈಡೂ ರ್ಯುಗೆಳೂ, ತನ್ನನ್ನು ಹಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರಲು, ಮಂಗಳಾಂಗಿಯರಾದ ಮುತ್ತೈದೆ 
ಯರು ಸೇಸೆದಳಿದೆತ್ತುವ ಆರತಿಗಳೊಡನೆ ತೋರಣಸ್ಮಬಕಗಳಿಂದ ಆಕ ವಾದ ಗುಡಿತೋರಣಗಳೊಡನೆ ನಡೆತಂದು ಅರ್ಜುನನ ಪಾಳಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಬಲವತ್ನರವಾಗಿ ಭುಲ್ಲವಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಮಾಂಚನದಿಂದುಬಿ ಗೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಪಾದದಮೇಲೆ ನಿವರತ್ಕಗಳನ್ನು ರಾಶಿಯಾಗಿ ಸುರಿದು ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ಕೊ ವಿಸ್ಕಿ ಮಣಿದಬೆಂಗಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಮುಗಿದು ನಿಂತು ಕೊಂಡನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ವ್ಚರ್ಯಯುಕ ನಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಬಭು ವಾಹನನನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲೈ ರಾಜನೇ! ನೀನು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಉಂಡ ವೇಸ್ಟು ನಿನ್ನ ದೇಶವಾವುದು ಎಂದು ಪ್ರಶೈೆಮಾಡಿದನು. ಸ ಕೂಡಲೆ ಬಭು ವನಾಹನನು ತಂದೆಯೇ ನಾನು ನಿನ್ಶ್ನ ನುಗನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದ 



೧೨೬ ಹದಿನೇಳನೆಯ ಸಂದಿ. 

ಸಾಕಿದವಳು ಉಲೂಪಿ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 
ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಹೊ೦ಟುಹೋದ ಬಳಿಕ. ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯ 
ಬಸುರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಚ್ಟಿದೆನು. ತಂದೆಯೆಂಬುದನ್ನರಿಯದೆ ಮೂಢನುತಿ 

ಯಾಗಿ ಹುಡುಗೆತನದಿಂದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಹ್ಚಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. 

ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಎಂದು ಭಯು ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಡಿಗಡಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ನಿನಯದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಗೆನಾದ 

ಬಭುುವಾಹನನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಮನ್ಶಿಸದೆ, ದುಗುಡ 

ದಿಂದ ಬೆಗಡುಗೊಂಡವನಹಾಗೆ ಕುಪಿತವಾಗಿರ.ವ ಅರ್ಜುನನ ಭಾವವನ್ನು 

ತಿಳಿದು, ಹಂಸಧೃಜ, ನೀಲಕೇತ್ಕು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮ ವೊದಲಾದ ಪಟುಭಟರು 

ಆತ್ವರ್ಯಯು ರಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾರಸಯುಕ್ತರಾಗಿ ಮರುಗುತ್ತ ಎಲೈ 

ಪಾರ್ಥ ! ಇದೇನು ? ನಿನ್ಮ ನಡತೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ ? ನಿನಗೆ ಮಗೆನಾಗಿ 

ಲೋಕೈ ಕನೀರನಾಗಿ, ಭೂಪಾಲರಫ್ಲಿ ಅಗ್ಲ್ಗಳೆ ಯನಾಗಿ, ಕ್ಲಾಫ್ಯುವಾದ ಗುಣ 

ಚರಿತ್ರನಾಗಿ ನಿಸ್ಣ್ಯುಭಕ್ತನೆನಿಸ್ಕಿ ಧರ್ಮಜ್ಞನಾದ ಈ ಬಭ್ರುಮಹನನು ನಿನ್ನ್ನ 

ಪಾದಗಳಿಗೆರಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೀನು ಆತನನ್ನು ಮನ್ಮಿಸದಿರುವುದು 

ನ್ಯಾಯವೆ? ಎಂದು ಸಂತೈಸಿದರು. 

ಎಲ್ಟೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಲಾಲಿಸು. ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, 

ಅರ್ಜುನನು ಕುಪಿತನಾಗಿ ತನ್ಮ ತಲೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲೆ ಹೊಣೆ ಎಂಬ 

ನಾಣ್ಮುಡಿಯನ್ನುರಿಯದೆ ಆ ಮಗೆನಾದ ಬಭು)ವಾಹನನನ್ನು ಒದೆದು, . ಎಲಾ 

ಹಂದೆ ! ನೀಚ |! ನನಗೆ ಹುಹ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆದರುಕ್ತಿದ್ದೆಯಾ?. 

ಒಂದೆ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಅಸಹಾಯನಾಗಿ ಅಸದಳದ ಸಮೂಹ: 

ದಲ್ಲಿ ಕಾದಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನಲ್ಲವೆ ? ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ. 

ನನಗೆಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಟಿ?ನೀನು ನನ್ನವುಗನೇ ಸಹಜನಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು 

ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಬಳಿಕ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿ ದೈಯಾ? ಸಿಂಹದ 

ಹೊಬ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನರಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದುಂಬಿ ನೀನು ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಗೆ ವೈತ್ಯ 

ಲಂದಾದ ಮಗನಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಪ್ರತ್ರನಲ್ಲ! ಎಲಾ! ಕುಲಗೇಡಿ ಹೆಣ್ಣುಹೇಡಿ? 

ಯುದ್ಧಮಾಡಲಾರದೆ ಕುದುರೆಯನೈೈ ಕೆ ತಂದೆ? ಇಂಥ ಹಂದೆಯಾದ ನಿನಗೆ 

ದಂಬದ ಸೈನ್ಯವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಆಯುಧಗೆಳೂ ಏಕೆ? ಛೀ। ಛೀ!! ನಿನ್ನ 

ಜೀವದಾಸೆಯನ್ನು ಸುಡು! ಆಹಾ ! ಆಶ್ಚರ್ಯ. ನಿನ್ಶ ತಾಯಿಯಾದ 

ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯು ಗಂಧರ್ವನಾಯಕನಿಗೆ ಮಗಳಾದರೂ ನರ್ತ್ಶಕಿಯಾದಳಲ್ಲ್ಯಾ! 

ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಹ್ಚಿ ರಾಜ ನೇಸವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ನನಗೆ ಈ 

ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರವು ನ್ಯ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಲೀಸು ಪೌರುಸದಿಂದ ಕುದುರೆಯನ್ನು 



ಜೈನಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ಗಿ. 

ಕಟ್ಟದುದು ಚೆನ್ನಾಯಿತು ಹೋಗು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡ ನಡೆ! ನಡೆ!! ಎಂದು 

ಗರ್ವದಿಂದ ಬೈದು ಭಂಗಿಸಿದನು. 

ಆಗಲಾ ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಬಿರುನುಡಿಗೆಳನ್ಮಾಡುತ್ತ ದುರದುರನೆ ತನ್ನು 

ಮುಖನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನನ ಬಗೆಯನ್ನು ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸುಬು 

ದಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಆಹಾ! ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗರ್ನದಿಂದ ನನ್ನು ತಾಯಿಯನ್ನು 

ಜರಿದು, ನನ್ನನ್ನು ಭಂಗಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆಯಲ್ಲ್ಲಾ! ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಲೆ 

ಯನ್ನು ಕೆಡಹದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಮಾತೆಲ್ಲವೂ ದಿಟನೆ ಹೌದು. ಇನ್ನು 

ನನ್ನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಾನು ತಂದಿದ್ದ ಕಪ್ಪ 

'ಕಾಣಿಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಸಚಿವ ಸಾಮಂತ ಪುರ 
ಜನ ಪರಿಜನರನ್ನೂ ತಕ್ಕೊಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕುದುರೆ ಸಹಿತವಾಗಿ : ರಾಜ 

ಧಾನಿಯಾದ ಮತಿಪುತಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಮತಳಿಸಿ 

ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ಮುಹನಾಶುತ್ತಿದ್ದ ನು. 

ಕೇಳ್ಳೆ ಜನನೇಜಯರಾಯನೆ ! ಇನ್ನು ಹೇಳುವುದೇನು, ಆಬಳಿಕ 
ಅರ್ಜುನ ಬಭ್ರುವಾಹನರಿಗೆ ಕಾಳಗವು ಕೈಗಟ್ಟತು. ಹಿಂದೆ ರಘುರಾಮನು 
ಅಶ್ವಮೇಧ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ತನ್ಮಮಕ್ಕಳಾದ ಕುಶಲನರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯುದ್ಧದಂತೆ 
ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಭುವಾಹನನೊಡನೆ ಯುದ್ಧವು ಕೈಗೆಣ್ಣಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 
ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನಮೇಜಯರಾಯನು ಎಲೈ ಜೈಮಿನಿಯಸಿಯೇ ! ಪೂರ್ನದಲ್ಲಿ 
ದಶರಥ ಪುತ್ರನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾದ ಲವಕುಶರೊಡನೆ ಏಕೆ 
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. ಅದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆಯನರಿಗೊ 
ಹೇಳುವನನಾಗೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಜೈಮಿನಿಮುನೀಂದ್ರನು ಜನಮೇ 
ಜಯರಾಯನ ಪರಿಯನ್ನು ತಿಳಿದ್ಕು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕೇಳುವ ರಸಿಕಜನರಿಗೆ 
ರೋಮಾಂಚನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆನಂದವು ಉಕ್ಕುವಂತೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ 

' ದೇವಪುರನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಲವಕುಶರೊಡನೆ ಯುದ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡಿದ ಕೆಥೆಯನ್ನು ಕಾರಣ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆಮೂ 
ಲಾಗೃವಾಗಿ ಹೇಳಿದನೆಂಬಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸದರುಣ ಚರಣ 
ಸರೋಜ ಯುಗ್ಧ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀ ನಿಲಯ 
ಕವಿ ನಾಗಶರ್ಮಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರೆಹದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೆಯ 
ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶ್ರೀ. ತ್ರೀ. ಶ್ರೀ. 

ಎರಡತ... 
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ಗಿ೨೮ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ, 1111. 

ಹದಿನೆಂಟಿನೆಯ ಸಂಧಿ. _ 
ಾಯುಂ6ಯ೨ಜಾ- | 

ರಾಮಾಯಣದ ಕುಶಲವರಕಾಳಗದ ಕಥೆ, 

ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಇಶ್ಟ್ಯಾಕು ಮೊದಲಾದ ಸೂರ್ಯವಂಶ ' 
ದವರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನೂ ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಲನಕುಶರೊಡನೆ ಕಾದಿದ : 
ಕಥೆಯನ್ನೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದನುಟ್ಟಗೆ ಹೇಳುವೆನು ಲಾಲಿಸು. ಸಚ್ಚಿ ದಾನಂದ 

ರಸಪನಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ರಾಮಾಭಿಧಾನದಿಂದ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಶರ 
ಥರಾಯನಿಗೆ ಮಗೆನಾಗ್ಕಿ ಸಂಪತ್ಸಿಭಾಗ್ಯಗಳಿಗೆ ತೌರುಮನೆಯಾದ ಅಯೋ ' 

ಧ್ಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. ತಾಯಿಯ ಬಸುರನ್ನುತೊಳೆದು ನಿರ್ವಲನಾಗಿ ' 

ಹುಟ್ಟಿ, ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಂದೊಡಗೊಡಿ ಅರಮನೆ ಸುಲ್ಸಿ ಬೆಳೆದು, 

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಯಾಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದು ತಾಜಿಕಿಯೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನು ಕೊಂದು, 
ಅಹಲ್ಯೂದೇವಿಯ ಶಾಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಮಿಥಿಲಾನಗೆರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಶ್ವರನ 

ಧನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದು ಸೀತೆಯನ್ನ್ಮೊಲಿಸಿ ನುದುವೆಯಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಉತಪ್ಸಿಹಭ 

ರಿತನಾಗಿ ಶ್ರೀರಾನುನು ಅಯೋಧ್ಯಾನಗೆಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಹೀಗೆ ನನಯೌವನ 
ವಿಲಾಸ ಮನೋಜ್ಞನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟನೇಕೆಂದು ದಶ 
ರಥನು ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿ ಕಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಕೈಕೇಯಿಯಿಂದ ತಡೆಯ 

ಲ್ಸಜ್ಚು ಖಿನ್ನನಾಗಲು ಕೂಡಲೆ ಶ್ರೀರಾನುನು ಪಿತೃವಾಕ್ಯಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ 

ಹನ್ಮೆರಡುವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅದನ್ನು ಳೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ 

ವಾದ ಪುತ್ರಶೋಕದಿಂದ ದಶರಥನು ಸತ್ತುಹೋದನು ಆ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು 

ತಮ್ಮನಾದ ಭರತನಿಂದ ಕೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಸಂತೈಸಿ, ಹಿ:ದಿರುಗಿ ಸಟ್ನಣಕ್ಕೆ - 

ಕಳುಹಿಸ್ಕಿ ಅಸದಳ ವಾದ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಅತ್ಯಂತ ಕ.್ರರರಾದ ರಾಕ್ರ ' 

ಸರ ಸಮೂಹನನ್ಮು ಕೊಂದು, ತಪೋಧನರಾದ ಮುನಿಗೆಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ತನ್ನು ' 

ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸೀತೆ ಯೊಡನೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ದಂಡಕಾರಣ್ಯವೆಂಬ ವಿಂಧ್ಯಾಟನಿ 

ಯನ್ನು ಸೇರಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು. ಕಂಡು ಮೋಹಿಸಿ ಮದುನೆಯಾಗೆಂದು | 

ನೀಡಿಸಿದ ಶೂರ್ಪನಖಿ ಸುನ್ಮು ಭಂಗಿಸಿ, ಖರದೂಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು 

ಸ್ಪರ್ಣಮೃಗನಿನಿತೃವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಆಗೆಲಿಹೋಗೆಲು ಮೋಸದಿಂದ ರಾವ 

ಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕದ್ದುಕೆಇಂಡು ಹೋದುದನ್ನು ತನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ 

ನಿರಹದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಜಜಾಯುನಿನಿಂದ ತಿಳಿದು, ಅನನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ' 

ಕೊಟ್ಟು, ಲಶ್ರ್ಮಣನೊಡನೆ ಹೊರಟು ಮುಂದೆಬರುತ್ತ ಕಬಂಧನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸ 

ನನ್ನು ಕೊಂದು ಶಬರಿಯ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಲಿಸಿ ಕರುಣಾರಸಭರಿತನಾಗಿ _ 



ಮೊದಲು ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಕಂಡು, ಆಬಳಿಕ ಸುಗ್ರೀನನಿಗೆ ಅಭಯವನಿತ್ತು 

ತನ್ನ ಬಾಣನಿಂದ ವಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದು, ರಾನಣನ ಗೆರ್ನಭಂಗೆ ಮಾಡ 
ಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಕಪಿಗೆಳನ್ನೂ ಕರಡಿಗಳನ್ನೂ ಗುಂಪುಕೂಡಿಸಿ ಸೀತೆಯನ್ನು 

ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ತೂರನಾದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. 

ಆಂಜನೇಯನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಹಿ ಸೀತೆಗೆ ಮುದ್ರಿಕಾ ಪ್ರದಾನನಂಗೈದುು 
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಾಗೆ ನಿಶ್ಶಂಕೆಯಿಂದ ಅಶೋಕವನನನ್ನು ಮುರಿದು, ರಾಕ್ಷಸ 

ರನ್ನು ಕೊಂದು, ಅಶ್ರಯಕುಮಾರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿರುದಿನ ಕಟ್ನಳೆಗಾಗಿ 

ಇಂದ್ರಜಿಶುನಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗೊಳಪಟ್ಟು, ಬಾಲಕ್ಕೆ 
ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಲಂಕಾನಗೆರವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ರಾಮನಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಶುಭ 

ವಾರ್ಶೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಆಗೆ ಹನುನುಂತನನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಂತೈಸಿ 
ಮನ್ಮಣೆಯಿಂದ ಕಂಡು, ಕಸಿಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಕಡಲತಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ತನ್ನನ್ನು 

ಮರೆಹೊಕ್ಕುಬಂದ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಆದರಿಸಿ ಅತನಿಗೆ ಲಂಕಾರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟಿನ 
ನ್ಸಿತ್ನು, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇತುವಂ ಕಟ್ಟ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಳಿದು ಬಂದ ರಾಕ್ಷಸರ 
ಕುಲದ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಸಾಧ್ಯ್ಯರಾದ ಅಸುರರನ್ನು ಕೊಂದು ಲಂಕಾನಗೆರದ 
ಕೋಟಿಯನ್ನು ಧೂಳೀಸಟಲಮಾಡಿ, ರಾವಣನ ಪದನಿಯನ್ನು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ 
ಕೊಟ್ಟು ದೇವಸಮೂಹವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಗ್ಕಿಮು 
ಖದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪಾನನೆಯಂದು ಪರಿಗೈಹಸ್ಕಿ ಮೂರುಲೋಕಗಳೂ ಮೆಚ್ಚು 
ನಂತೆ ಉತ್ಸನಯುಕ್ತನಾಗಿ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಮಣ, ಸುಗ್ರೀವ, ಹನುಮಂತ, ವಿಭೀ 
ಷಣರೊಡನೆ ಪುಸ್ಪ ಕನಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಭರತನನ್ನು ಬದುಕಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 
ಆತುರದಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪುರವನ್ನು ಸೇರಿ, ವಿಮಾನದಿಂದಿಳಿದು, ಭರತಶತು) 
ಫೃರನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಗುರುಗಳಾದ ವಸಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕೈಕೆಮೊ 
ದಲಾದ ಮಾತೃವರ್ಗ ಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಆರಮನೆಯ ಊಳಿಗೆದನರನ್ನೂ, ಆಪ್ತಮಂ 
ತ್ರಿಗಳನ್ಫೂ ಅಖಿಲಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೂ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತಸ್ಮ್ನ ಆಗೆ 
ಮನನನ್ನೆ ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿಯಾದ *ಸಲೆಗೆ ಶಿ (ರಾಮನು ಪೊಡ 
ಮಟ್ಟನು,. ಬಂದೆರಗಿದ ಕಂದನನ್ನು ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಕೈದಳಗೆಳಿಂದ 
ಮೈದಡವಿ ನೋಹದಿಂದಮುದ್ದಿ ಸ ಮೈ ಸಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಣದಗಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು 
ಮನದಲ್ಲಿ ನುರುಗುತ್ತ ಅಪ್ಪಾ | ನಿನ್ಮ ಕೋಮಲವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಡೆದು 
ನೋಯಿಸಿದ ಪಾವಿಗಳಾರು ? ಅಜ್ಯೋ | ನನ್ನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯು ದುಃಖಾಗ್ನಿ 
ಯಿಂದ ಬೇಯುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲಾ ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸುರುಬಿಡುತ್ತ ಮುಗ್ಧೆಯಾಗಿ 
ಮೂಢಭಾವದಿಂದ ತನ್ನ ಸನತಿಯಾದ ಕೈಕೆಯನ್ನು ಬೈದು. ಹ; ಸುತ್ತಿರುವ 
ಕೌಸಲೈಯನ್ನು ಸಂತೈಸಿ, ಒಂದಾನೊಂದು ತುಭಮುಹೆಡಿಕ್ಷವನ್ನು ಗೊತ್ತು 



೧೩೧ ಹದಿಸೆಂಟಿಕೆಯ ಸಂಧಿ; 

ಮಾಡಿ, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸುರನರರೂ ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರರೂ ಗೆರುಡ ಗಂಧರ್ವರ 
ಮುನಿಜನಗೆಳು ತನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರಲು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾಲತ್ಕಿ ಸಮುದ) 

ಗಳ. ನಡುವಣ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಚನದಮೂಲಕ ವಹಿಸಿ ಪಟ್ಟಾಭಿ 
ಸಿಕ್ತನಾಗಿ ಸಕಲ ರಾಜಮಂಡಲಿಯನರಿಂದಲೂ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಒಂಭತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದನು, ಬಳಿಕ ಶೀರಾ 

ಮನ ರಾಜ್ಯಭಾರದಲ್ಲಿ ನೆಲವೆಲ್ಲವೂ ಯೂಪಸ್ಮಂಬಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು, 
ಮನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜಾತರೂಪಮಯವಾದವು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅರಗಿಳಿ 

ಮರಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಕಲರವದಿಂದ ದಟ್ಟವಾಯಿತು, ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲುಗಳೂ ಶಿಖ 

ರಗೆಳೂ ಸಹ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂದ್ರಗೋಪಮಯವಾಯಿತು, ತಮೋರಾ 

ಶಿಯು ರತ್ನಕಾಂತಿಯಿಂದ ವಿರಾಜಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರತಾಪವು 
ಮೂರುಲೋಕಗೆಳನ್ನು ಆವರಿಸಿತು. ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬದ 

ಮರಬಳ್ಳಿಗೆಳೂ ಶಣ್ಣಿತ್ತಾದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆರೆತೊರೆಗಳೂ ಕಾಲುವೆಗಳೂ ಇಲ್ಲದಿ 

ರುವ ಭೂಮಿಯೂ, ಹೆಣ್ಣುಗೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜಾಚಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿನಡೆಯುವ 

ಜೀವಿಗೆಳೂೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳಿ 

ಗೆಚ್ಚಲಿಕ್ಕಿ ಹದವರಿತು ಕೊಡದತುಂಬ ಹಾಲುಕರೆಯದ ಆಕಳೂ, ಮನೋಹರ 

ವಾದ ಗೊಡುಗೆಳಿಲ್ಲದ ಪಶುಪಕ್ಷಿ ಮೃಗೆಗೆಳೂ ಇಲ್ಲವಾದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಸು 

ಖದಾಯಕವಾದ ರಾನುರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಮರಣವು ಗೆಗೆನಕುಸುಮದಂತೆ 

ನಾನಮಾತಿ)ದಿಂದಿರುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಜೇವನದಿಗೆ ಯಮುನೆಯೂೂ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕ್ಕೆ 

ಹರಿಯೂ, ಸರಸ್ಕತಿಗೆ ಮುಂಗುರಳೂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಳಂಕವೂ ಪರ 

ಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆಯೂ, ಐರಾನತಕ್ಕೆ ಮದಧಾರೆಯೂ, ಆದಿಶೇಷಸಿಗೆ 

ಹಾಲಾಹಲವೂ, ಆಭರಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಈ ವಿಧವಾದ ಕೃತಿಯು ತನ 

ಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೀರ್ತಿಕಾಂತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ್ರವಾದ ತನ್ನೊಡ 

ಲನ್ಮ್ಮು ಮೂರುಲೋಕಗಳಿಗೂ ತೋರಿಸುತ್ತ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. 

ಇಂತು ಸಕಲಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾಜ್ಯಪದನಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ವರ್ಣಾ 

ಶೃಮಾಚಾರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಒಂಭತ್ತುಸಾವಿರ ವರುಷ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದರ್ಕೂ 

ಕುಲಾಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕಾಣದೆ, ದುಗುಡದಿಂದ ಮರು 

ಗುತ್ತ ಶ್ರೀರಾಮನು ಒಂದಾನೊಂದುದಿನ ಏಕಾಂತವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಹೆಂಡ 

ತಿಯಾದ ಸೀತೆಯೊಡನೆ ಇಂತೆಂದನು. ಪ್ರಿಯೆ |; ಸೂರ್ಯವಂಶವು ನನ್ನಲ್ಲಿ 

ಇೊನೆಗೆಂಡಿತು. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಸಂತಾನವಾಗೆದಿದ್ದಕೆ ನಾನೇ ಕುಲಗೇಡಿಯಾಗು 

ಸೆನು.. ಆಹಾ ! ಅಹೂ ಹಾಗಿರಲಿ ! ಕಾಲಚಕ್ರದಂತೆ ಅಲೆದಲೆದು ಸುತ್ತು 

ತಿರುವ ಈ ಸಂಸಾರಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾನನರಿಗೈೆ, ಸಂಸಾರಭಾಂತಿಯನ್ನು 



ತ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹ. ೧೩೧ 

_ ಬಿಡಿಸುವ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖನರ್ಶನನೆ ನಿಕ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ಸುಖವಲ್ಲನೆ ಆಕಟ 

ಕಟಾ ?. ಸಂತಾನಹೀನನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಾಳಲಿ ! ಅಯ್ಯೋ ! ತಿಳಿನೀರಿ 

ನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜೆಲುವಾದ ತಾನರೆಗೆಳೂ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ವ್ಯಸ್ತ 

ವಾದ ಗೆಗೆನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬವೂ, ನನಯೌವನವಿಲಾಸದಿಂದ ಮನೋಜ್ಞೆಯಾದ 

' ಸೂನಿನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಗೆಂಡನೂ, ಧಾರ್ವಿಕರಾದ ಪ್ರಜೆಗಳಿರುವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 

ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ ಧೊರೆಯೂ, ಐಶ್ವರ್ಯಸನೃ್ಭುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಾಳುನನ ವಂಶಕ್ಕೆ 

ಮುಂಗುಡಿಯಂತಿರುನ ಮುದ್ದುಮಗೆನೂ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಶೋಭಿಸುವುದೆ ? ಹೇಳು 

ಎಂದು ಪ್ರಳಾಪಿಸಿದನು. ಆಗೆ ಸೀತೆಯು ಪ್ರಾಣನಾಥಾ ! ನೀನು ಹೇಳುವು 

ಬೆಲ್ಲ ನಿಜ, ಪುತ್ರವತಿಯಾಗುವ ಭಾಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಸರಿಗೊ 

ದೊರೆವುದೆ ? ಸಪೂರೃಜನ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಣ್ಯವಿಶೇಷದಿಂದಲ್ಲದೆ ಬರಿಯ ಬಯ 

ಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದೆ ? ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲುವಾದ ಪರಿಮ 

ಳನನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳ್ಳಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳುಕುತ್ತಿರುವ ಕುಟ್ಟಿಲ 

' ದಂತೆ ಗೆರ್ಫ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪುಣ್ಯವು ಎಲ್ಲಹೆಂಗೆಸರಿಗೊ ಲಭಿಸಲಾ 

ರದು? ಹಾ | ಆಹಾ | ಏನು ಹೇಳಲಿ ! ಪ್ರಾಣಕಾಂತ !! ಮಕ್ಕಳಾಡುವ 

ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣ್ಯಾರೆನೋಡಿ ತೊದಲುಗೂಡಿದ ಇನಿವಾತುಗಳನ್ನು ಕಿವಿ 

ಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ, ಮುದ್ದಿನಮುದ್ದೆಯಂತಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ಮೋಹದಿಂದಬ್ಪಿ 

' ಕೊಂಡು, ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಂಗುರುಳುಗಳ ನರುಗಂಪನ್ಮು ಆಘ್ರಾಣಿಸಿ 

ಜೊಲ್ಲೊಗುತ್ತಿರುನ ಮೆಲ್ಫುಡಿಗಳನ್ನು ಚುಂಬಿಸ್ಕಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಿಂದ 

ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಲಿಯುವನರು ಮತ್ತೆಂತಹ ಪ್ರಣ್ಯವಂತರ್ಕೋ 

ಕಾಣೆ |! ಲೀಲೆಯಿಂದ ತನ್ಮಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಮೇಲುಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಸೆಳೆದು, 

ಕಮಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಕಣ್ಗೊನೆಗಳಿಂದ ತಾಯ ಮೊಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಲ 
' ತುದಿಗಳನ್ನಗಲಮಾಡಿ ಅಂಜಿಗಾಲಿಕ್ಕಿ, ಅಲಸದಂತೈತಂದು, ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು 
ಕೊಳ್ಳುವ ಮುದ್ದುಮಗುವನ್ನು ಮೋಹದಿಂದೆತ್ತಿ ಕೊಂಡು ಜೋಲಶಾಡುತ್ತಿ 

ರುವ ಮುತ್ತಿನಹಾರವನ್ನು ಹಿರೆಮಾಡಿ ಮೇಲುದನ್ನು ದೂರತೆಗೆದು, ಹಾಲು 

ತುಂಬಿ ಹದವಾಗಿರುವ ಎದೆಯನ್ನೂಡಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಆಂದೋಳನ 

ದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೂಗಿ ಮಲಗಿಸುವ ತಾಯಿಯು ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ 

ಭಾಗ್ಯಕಾಲಿಯೆನಿಸುವಳು ಎಂದು ನಾನಾಬಗೆಯಿಂದ ಬಿಸುಸುಯ್ಜು ತಳಮಳೆ 
ಇದಳು. 

ಎಲೈ ಜನಮೇೇಜಯರಾಯನೇ ಲಾಲಿಸು ಶೀಗೆ. ಸೀತಾರಾಮರಿಬ್ಬಠೂ 

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೆಕ್ಕಳವಾದ ಚಿಂತೆಗೆ ತಮ್ಮೊಡಲನ್ನು ತೆತ್ತು ನರಳುತ್ತಿರು 

ನಲ್ಲಿ ಕುಲಗುರುವಾದ ವಸಿಷ್ಠ ಯಹಿಯು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆಭ್ಯುತ್ನಾನ 



ಓಿಶ೨ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಆರ್ಫ್ಥ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಿಕರಿಸಿ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಇನ್ನು 
ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತಾನಲಾಭವಾಗುವುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ . ನೆ 
ದಿಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋಗಲು ಸತಿಸತಿಗಳಿಬ್ಬಂರೂ 
ಅತುಳಾನಂದದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗೆನಣವಿನ ನುನೋಜ್ಚತೆಯು ಸೊಂಪೊ! 
ವಿರಹಗಳ ಕೈಕದಂಪೊ | ವಸಂತಕಾಲದ ಪೆಂಪೋ ! ಹೇಳಲಾಗದೆನ್ನುವಂಕೆ 
ಬೇಸಗೆಯು ತಲೆಹಾಕಿತು. ಆ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಸಪಕ್ಷಿಗಳು ತಾವರೆ 
ಗೊಳಗಳನ್ನ್ಯೂ ಕೋಗಿಲೆಗಳು. ಚಿಗೆರಿದ ವಣನಿನ ವ;ರನನಸ್ಮೂ ಚಕೋರ 
ಸಮೂಹವು ಬೆಳೆದಿಂಗಳನ್ನೂ )ಮರಿಯಂಬಿಗಳು ಅರೆಬಿರಿದ ತಾನರೆಗಳನ್ನ್ಯೂ 
ಅರಗಿಳಿಗೆಳುಸರಸತರವಾದ ಫಲಪುಷ್ಪಕಿಸಲಯಗಳಿಂದಿಡಿದ ಉದ್ಯಾನವನವನನ್ನೂ 
ವಿರಹಿತಗೆಳು ತಂತನ್ಮು ಪ್ರಿಯರನ್ಮೂ, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು 
ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಲೋಕವ ಜನಗಳು ಮಂದ ಮಾರುತನನ್ನೂ 
ಮೈಸೊಗಸಿಗೆ ತಜ್ಜಸವನ್ನೀಯುನ ತಿಳಿಗೊಳಗಳನ್ನೂ, ತಳಿರಪಾಸೆಯಲ್ಲಿ 
ಪೊಳೆವ ನೆಳಲುಗಳನನ್ಟ್ಗಿ ಸೇರಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂತು ನಿಬಿಡವಾದ ವಸಂತ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿಯು ಖತುವತಿಯಣದಳು ಮಸ್ಸಿಗೆಸುಂತೆ ಮುಗುಳು 

ನಗೆ ಕುಂದಕುಟ್ಟಿಲದಂತೆ ಅಂದನಾದ ದಂತಪಂಗ್ಮಿ ತಳಿರ್ದುಓ ಮುರಿದುಂಬಿ 
ಗಳಂತಿರುವ ಮುಂಗುರುಳು ಕುಸುಮಗೆಂಭ ಮನೋಹರವಾದ ಕೋಗಿಲೆಯ 

ಧ್ವನಿ, ಸಂಪಗೆಯ ಮೈಸೊಂಪ್ರು, ಶುಕಸದೃಶವಾದ ವಾಣಿ ಪು್ರಲ್ಲರೋಚನ 
ಚುದ್ರವದನ ನೊದಲಾದ ಮೈಯ ಆಂಗೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಹೊಳೆಯುವ ವಸಂತ 
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಹಾಗೆ ಸೀತಾದೇನಿಯು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಹೀಗಿರುವ ಸೀತೆಗೆ 
ನೊಡವಿಗಳು ಮೂಡಿರುವ ಮುಖವೂ್ಯೂ ಸುಗಂಧಯುಕ್ಕವಾದ ಮೈಯ್ಯೂ, 

ಆಭರಣಗಳ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಳಿದಿರುವ ಮೈನೆಡಗೂ ಹೂಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೊಳೆಯು 
ತ್ತಿರುವ ಬಳಲುಮಡಿಯೂ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳೂ ಹೊಳೆಯುವ 

ಹಣೆಯ, ಕನ್ನಡಿ ಸಂತಿರುವ ಕೆನ್ನೆಯ್ಕೂ ಕಠಿಣವಾದ ಮೊಲೆಗಳೂ, ಮಾಧ 

ನೀಲತೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ತೋಳುಗಳೂ, ನಿರಿಗೆಗಳ ಗುರುತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಸಿದ 

ಹೋದ ವಸ್ತ್ರವೂ, ಮಂದುವರಿದ ಮೋಹಾಸ್ಪದವಾದ ಲಜ್ಜೆಯೂ, ಯತು 

ಮತಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಆಭರಣಗಳ ಅಂದಕ್ಕಿಂತಲ್ಕೂ ಅಧಿಕವಾದ ಕಾಂತಿ 

ಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಿ ತು. ಬಳಿಕ ಸ್ತ್ರೀಧರ್ಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ 

ದಿನ ನಿರ್ಮಲಸತ್ಥಿನದಿಂವ ಪರಿಶುದ್ಕಳಾಗಿ ಆಭಂಣಗಳ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ 

ಅಂದನನ್ನು ಪಡೆದು' ಮೂರುಲೋಕಗಳನ್ನು ಅರಿನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವನೆಂದು 
ಮನ್ಮಥನು ಮಸೆದ ಬಾಣಗಳೆಂಬ ಮಿಂಚಿನಿಂದಲೂ, ಘನಏೀವರಸನಯೋಧರ 

ಗಳೆಂಬ ಮೋಡಗಳಿಂದಲೂ ಅನ್ಭತನಾದ ಬಾಣವೊ ! ಎನ್ನುನಹಾಗೆ ಸೀತಾ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ಗಿ 

ದೇನಿಯು ಕಂಗೊಳಿಸಿದಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಡಿಗಣ್ಣು ಬ ಇಷ್ಟ 

ಜಿಯ ಘನಂನಂಬ ಮೊಳಗಿನಿಂದಲೂ, ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ 5೦ ಸ 

ಕಾಂತಿಯೆಂಬ ತುಂತುರುಗಳಿಂದಲೂ ಸರಸಕನವಾದ ಲಾನಣ್ಯಜಲದಿಂದ ತುಂ 

ಹರಿಯುನ ನದಿಗಳಿ:ದಲೂ, ಭರಿತಕಬರಿ ಯು ಬರ್ಶ್ಜಿಯಲಿಯಿಂದಲೂ, ತ 

ಗಾಲದ ಏಳ್ಗೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಸೀತೆಯ ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಸ ಇಗ 

ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಜಾತಕಪು ಆನಂದ ಪಡುಕ್ಕಿದ್ದಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಮನೋಹರವಾ 

ರತ್ನದೀಪಿಕೆಗೆಳೆಂದಲ್ಯೂ ವಜ್ರದ | ಮಂಚದಿಂದಲೂ, ಹಂಸತೂಲಿಕಾಶಲ್ಪ 

ಗಳಿಂದಲೂ ಮೊಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲೈಯ ಹೂಗಳಿಂದಲೂ, ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಮ ಗ 

ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನಿಬಿಡವಾಗಿ  ಸಜ್ಜೆನುನೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೋಹರವಾದ ರಾನು 

ಮೂರ್ತಿಯು ಕುಳ್ಳಿ ರಲು ನಸುಲಜ್ಜಿಯ್ಕೂ ಹುಸಿನಗೆಯೂ, ಕಿರುಬೆನುರ್ಕೂ 

ಆತುರದ ಅತಿಶಯವೂ, ತಲೆದೋರುತ್ತಿರಲು, ಮಂದಗಮನದಿಂದ ಸೀತೆಯು 
ಶಯನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಗಂಡನ ಬಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿದಳು. 

ಪಾಲ್ಸ್ಪಡಲ 'ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಲೀಲೆಯಿ)ಂದೊಪ್ಪಿ ಶೇಷಶಯನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ 
ಯೊಡನೆ ಮಲಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಬೋಗಿಸುನ ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನು 
ಜಾನಕಿಯಿಂದೊಡಗೊಡಿ ತನ್ನ ಮಾನುಷ ಲೀಲೆಗೆ ಇದು ಸಾರ ಕನೆನ್ಫುವಹಾಗೆ 
ಸಕಲ ನಿಧವಾದ ರತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಮರ್ಮ ್ ಮಗಳನ್ನರಿದು ಮೈಯುಬ್ಬಿ ಮನಮೊಲಿದು, 
ಕಾಂತಿಗುಂದಿ, ಕಳೆಗೆಟ್ಟು, ಏಮ್ಮೈಟ್ಟ, ಕೈಮರೆದು ವಿಘಾತಿಯಂ ಪೊಂದಿ, 
ಸೋತು, ಬೆಂಗೊಡದಂಕಿ ಸಮರತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಅನುರಾಗರಸವು ಅನ್ಯೋನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರಲ್ಕು, ಸರಸವಾದ ಪುಣಕಂಗೆಳಿಂದ ಉಕ್ಕುವ ಅಂಗಜಶ್ರಮ 
ವನ್ನು ಆಶ್ಲೋಲ ಕಲ್ಫ್ಕೋಲವಾದ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಗೆಂಭೀರವಾಗಿ ತುಂಬಿ 
ಕೊಂಡು ನಿಚಾರರಹಿತರಾಗಿ ಅನ್ಫ್ಯೋನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ರಮಿಸು 
ತ್ರಿದ್ಮನು, ಹೀಗೆ ಸಮರತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀತೆಗೆ ಶ್ರನಣ 
ನಶ್ತತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾದಾನವಾಯಿತು. ಆದಕಾರಣ ಯಾವು 
ದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಿನಳು ಗಂಡನನ್ನು ತೊರೆದು ಪರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 
ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆಯುವಳೆರಬುದನ್ನ್ನು ಅರಿಯದೆ. ಜಾನಕಿಯು ಬಸುಂಾದ 
ಸಂತೋಷದ್ದಿಂದ ನಲಿಯುತ್ತಿ ದಳು. ಸ 

ಹಗೆ ಬಸುರಾದ ಸೀತೆಗೆ ಸಣ್ಣಗಿದ್ದ ನಡುವು ಬಿಣ್ಣಡರಿತು. ತ್ರಿವಳಿ ಗಳು ಅಡಗಿದವು. ತೆಳ್ಳೆಗಿದ್ದ ಬಾಸೆಯು ಹೊಳಪಾಯಿತು. ಲೆದೊಟ್ಟುಗಳು ಕಸ್ಬುದವು. ತೋರನೆೊಲೆಗಳು ಭಾರವಾಯಿತು. ನಗೆನೊಗವು ವಿಣಪಾ ಯಿತು. ಕಾಲುಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಮಂಜವಾದವು. ಹುಬ್ಬಿನ ಕೂದಲೂ, ಕಣ್ಣಿನ ನಮಿರೂ ಮಿಂಚುವೆತ್ತವು, ತನುವು ಬಡವಾಗಿ ರಾಜಿಸಿತು. ಇಂದುವದನೆಯಾದ 



“ತಾ ಇ. 6೩೪ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಸೀತೆಯ ಗರ್ಭವೆಂಬ ಸ್ಫಟಕಮಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಕಲೆಗಳುಳ 
ಶ್ರೀರಾಮನೆಂಬ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಪ್ರತಿಪಲಿಸಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುದ೩ 
ಎನ್ನುವಂತೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಶುವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರಲು, ವಿಸ್ಮಾರವಾನ ಚಂದ್ರಿಕೆಯ 
ಚೆಲುವಿನಂತೆ ಸೀತೆಯ ಮೈಬಣ್ಣವು ಬಿಳುಪೂಯಿತು. ಆಬಳಿಕ ಗರ್ಭಲಾಂಛ 
ನವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಬಸುರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿತು. 
ಆನಂದತುಂದಿಲನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಮಹಾವಿಭವದಿಂದ ದೇವಬಾ)ಹ್ಮ್ಮಣರನ್ನು 
ಸೇವಿಸಿ ಯಾಚಕವರ್ಗದನರು ತೃಪ್ತರಾಗುವಂತೆ ಬೇಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು 
ಕೊಟ್ಟು, ಸಕಲರನ್ನೂ ಮೃಷ್ಟಾನ್ಸ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರವಠ. 
ವಾಸಸ್ಥಾ ನಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟನು. ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಸಂತೋಷವು ದಂಪತಿ 
ಗಳಿಬ್ಬರಲ್ಲಿಸಯೂ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕುಡಿಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಒಂದಾನೊಂದುದಿನ ಸೀತಾ 
ದೇವಿಯು ಶ್ರೀರಾಮನಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ಕು ನಿಜನಾಥ ! ಪಾಪ 

ಹಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಳೆದು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂತರಾ 
ತ್ವಸುಖನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಹರ್ಸಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತೊಂದುಸಾರಿ ವಾಸಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಂದಚಂದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು 

ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ಮಹರ್ನಿಗೆಳೆ ಆಶೀರೃಚನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬರಬೇಕೆಂದು 

ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಆಗಲಿ | ಎಂದೊಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಂಕ್ಷೆ:ಪದಿಂದನ 

ಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಸುಖಶಯನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗೆ 

ಸೀತೆಯು ಗೆಂಗಾನದಿಯನ್ನು ದಾಂಟಹೋಗಿ ಅರಣ್ಯಮಾರ್ಗೆದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದನ 

ಳಂತೆ ದಿಗೆ )ಮೆಯಿಂದಲೆಯುತ್ತ ಗೋಳಿಡುತ್ತಿರುವಂತೆ. ಕನಸು ಕಂಡು 

ಎಚ್ಚತ್ತು ಕುಲಗುರುವಾದ ವಸಿಷ್ಕಯಸಿಸುನ್ಮು ಬರಮಾಡಿ ಆ ೪ನಸಿನ 

ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫಲವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗೆ ವಸಿಷ್ಯನು 

ಈ ಸೃನ್ನವು ಉತ್ತಮವಾದ:ದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಕಾಂತಿಯನ್ನು 

ಮಾಡಿಸಿ ಶನ್ಮಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ವಸಿಷ್ಠರ ವಚನದಿಂದ ಮನ 

ಗುಂದಿದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಮೂರುನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ರಾಜ 

ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಕುಳಿತರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗುವುದೆಂದು, ಒಂದಾ 

ನೊಂದುದಿನ ರಾತ್ರಿಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊಡಚಾರವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ, ನಗರತೋಧನೆ 

ಗಾಗಿ 'ಹೊಂಟು, ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ಚಾರಕನನ್ನು ಕರೆದು ಎರೈ ಚಾರಕನೇ ! 

ಈ ನನ್ಮು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನಿನಾದರೂ ನಿಂದಿಸುನರೆ ? ಸೂರ್ಯ 

ವಂಶದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಳಂಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುನರೆ ? 

ನನ್ನ ಭುಜಬಲಪರಾಕೃಮವನ್ನು ತಿಳಿದನರು ಯಾರಾದರೂ ಉಂಟಿ ? ನಮ್ಮ 

ಕುಲದೇಳ್ಗೆಯನ್ನು ಜರಿದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನರೂ ಇಂನಕರೆ? ಮರೆಮಾಜದೆ ಹೇಳು 

ಹೆನರಬೇಡ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ೧೩೫ 

... ಎಲೈ ಜೇನದೇನನಾದ ಶ್ರೀರಾನುನೇ ! ನಿನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡಿದರೆ 
ಜ್ರ ದೇವನಸಟ್ಟವೂ, ಸಂರಕ್ಷಿಸೆಂದು ' ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪದನಿಯೂ ಪೂಜಿಸಿದಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಟ್ರೂ ಕಕ 

ಮರೆಪೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ಬಾಳುವ ಭಾಗ್ಯವೂ, ಬರುವುದು. ಎ ಮ 
 ದೇವೇಂದ್ರನಂತೆ ವೈಭವದಿಂದ ಬಾಳುವ 'ಪುಣ್ಯಮುಂಟು. ಆಹಾ! ಗಜ 

ಚದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ` ಜನಗಳುಂಟಿ ? ಕತ್ತಲೆಯು ಸೂರ್ಯನನ್ನು 

ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಏನು? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸ 
ಬಲ್ಲುದೆ? ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೈಮುಗಿದು ಕಾಲ್ಗೆರಗಿ ಬಿನ್ನೆ ಭಸಿದನು. ಆಹಾ ! 

ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಅವರಣ ಉಂಟೆ? ಹಾಗೆಂದರೇನು? ಓಹೋ! ಈ 
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೃತಿಮನಿರಜೀಕು. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಏನೋ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿರಬೇಕು! ಇದನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು 

ನೀನು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ಮರೆಮಾಜದಂತೆ ಹೇಳು ಎಂದು 
ಶ್ರೀರಾಮನು ದೂತನನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಸ್ವಾಮಿಾತಾ! ಸಕಲ ಜಗೆತ್ಕಾರಣನಾದ 
ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾರೆನೆಂದ ಬಿನ್ನೈಸಿ, ಅಜ್ಞಾನಿ 
ಗಳೆ ನಿಂದೆಯು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೈತಟ್ಟುವುದೆ ? ನನ್ನನ್ನು ಮನ್ನಿಸೆಂದು 

ಆ ದೂತನು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಶ್ರೀರಾಮನು ಆತನನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದೆತ್ತಿ 
ತಲೆಯನ್ನು ಸವರಿ! ಬೆನ್ನುಶಟ್ಟ, ಅಯ್ಯಾ! ಹೆದರಬೇಡ ಹೇಳು. ಅಂಜದಿರು! 

ನನ್ನ್ಪಾಣೆಗೂ ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳು. ಯಾರು ಏನಂದರು? ನನ್ನ 
ರಾಜಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯುಂಟಬೆ? ಎಂದು ಸಂತೈಸಿ ಕೇಳಿದನು... ಸ್ಮಾಮಿ 

ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ! ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಲಿನನನ್ನು, ತೊಳೆದು ಜೀಏಸುವ ಒಬ್ಬ 
 ಮಡಿವಾಳೆನು ಮೂಢತನದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ದೂಸಿಸಿದನು.. ಅದನ್ನು ಕೇಳು,” 
ವುದೂ ಹೇಳುವುದೂ ಬಹು ಕಷ್ಟ. ರಾಜಭಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣನನ್ನಾದರೂ ' 

' ಶೊಟ್ಟೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಇದು ದೂತನ ಧರ್ಮ, ಎಲೈ ಶ್ರೀರಾಮನೇ! ಆ ಅಗಸನ 
"ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನನ್ನು ಕೇಳದೆ ತಂದೆಯಮನೆಗೆಹೋಗಿ ಚಂಡಿತನದಿಂದ ಬಾಳು 
ತರಲು, ಅನಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಗೆಂಡನಬಳಿಗೆ ಕರೆದು 
ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಡಂಬಡಿಸಲು ಛೀ ! ತೆಗೆ ಏನು: ಹೇಳುವೆ ಬಿಚ್ಚದ್ದ 
ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮೊದಲಿನಹಾಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ 
`ನಾನೇಸು ರಾಮನೆ? ನಾಸು ಈ ಚಂಡಿಯನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಒಲ್ಲೆ ನೆಂದು ನುಡಿ 
ನನು. ಕಠೋರನಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೂಡಲೆ ಕಿವಿ 
ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡೆನು. ಎಲ್ಫೆ ಶ್ರೀರಾನುನೇ! ಮಂತ್ರಪೂತವಾದ ಹನಿ 
ಸ್ಸನ್ನು ಕಾಗೆಯು ಎಂಜಲಿಸಬಲ್ಲುದೆ? ಎಂದು ಹೇಳಲು ಶಿ ರಾಮನು ಆ ದೂತ 
ನನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕಳುಏಸಿಕೊಟ್ಟ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ 

ಗ ಟಟ 



`ಗ೩ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಮದ್ದಾಯಂತೆ ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಜ, ಮೂಗಿನಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ಅಸವಾದಕ್ಕೆ 
ಹೆದರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಾತುರದಿಂದ ಹಲುಬುತ್ತ, ಕಳೆಗುಂದಿ, ಕೈಮಕೆದು, ಮೈಕರಗಿ 
ಮಹಾ ಸಂಕಟದಿಂದ ಕೊರಗುತ್ತ ಹುತ್ತವನ್ನು ಹೊಗೆವ ಕಾಳೆಸರ್ಪದಂತೆ 

ಅಂತಃಪುರನನ್ನು ಸೇರಿ, ಓಲಗಕ್ಕೆ ನಡೆತಂದು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದ 
ಸಾಮಂತ ನರಪತಿಗಳನ್ನು, ಸನ್ಮಾನದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳ ದೆ, ಚಿಂತಾಂಗನೆಯ. 

ಕೇಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಭೀತಿಯುಕ್ತ 
ರಾದ ಲಸ್ಷ್ಮಣಾದಿಗೆಳು ಆತುರದಿಂದ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ತಂದು ಮೈಮಕಿದು 
ಮಲಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕಂಡು, ನಮಸ್ಕರಿಸ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿಸಲಾರದೆ: 
ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಬ ಹೊತ್ತಿನಮೇಲೆ ಕರುಣಾಸಾಗರನಾದ 
ರಾಮಮೂರ್ತಿಯು ಎದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನ್ಮುಂದಿರನ್ನು ತಕ್ಕೈ ಸಿ 

ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ತಮ್ಮಂದಿರಾ! ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಈಗೆ ನನಗೆ: 

ಬಂದಿರುವ ಅಪವಾದವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲನೆ? ಅಜ್ಯೋ! ಈ ಹಾಳು ಅಪ: 
ವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳೆ ನಹಾಗೆ ನುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೆ ಲಾರೆನು. ಹಾ! ಈ ಪ್ರಾಣ. 
ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿ, ದೇಹಧಾರಿಯಾಗಿ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ 

ಬಾಳಲಾರೆ. ಈ ದುರಪವಾದವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದು. ಆದ 

ಕಾರಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ತೊರೆಯದೆ ಇರಲಾರೆನು, ಈ ಪತಿವ್ರತೆಯಾದ ಸೀತೆಯು 

ಅಯೋನಿಜೆ ರೂಪಗುಣಶೀಲಸಂಪನೈೈ ಪುಣ್ಯಚರಿತ್ರೆ, ಲೋಕಪಾವನೆ, ಮಂಗಳೆ 

ಮಹೋತ್ಸನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ನಿಂದಡೆಗೊಳಗಾದ 

ಬಳಿಕ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಸರಿ. ಸೂರ್ಯವಂಶದ ರಾಯರು ಅಸಖ್ಯು 

ತಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಬಲ್ಲರೆ ? ಮಗುವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಸತ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ 

ತಂಜೆಯಾದ ದಶರಥನು ಉಳಿದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಲಿಲ್ಲವೆ? ಹಲವು ಮಾತು 

ಗಳನ್ನಾಡಿ ಫಲವೇನು? ಕಲಿಯುಗದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ; ಆಚಾರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. 

ಬಿಡುನವಹಾಗೆ ನಾನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಸಹಜನೆಂದು ನುಡಿದನು. 

ಲಕ್ಷ್ಮಣಾದಿಗಳು ಆ ಮಾತುಗೆಳನ್ನುಕೇಳಿ ಆಹಾ! ಈತೆರನಾದಕೆಲಸವು ಕರುಣಾ 

ನಿಧಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆತ್ತಣದಿಂದ ಬಂದುದು. ಹಾ! ಶಿವಶಿವಾ!! ಕಷ್ಟ. 

ಅಣ್ಣ್ಯಾ! ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುನ ವೇದಮಂತ್ರಗೆಳೆನ್ನು ಖಲರಾದ ನೀಚರು ನಿಂದಿಸಿ 

ದರೆ ತಿಳಿದವರಾದ ಬಾಹ್ಮೃಣರು ಅದನ್ನು ಸರಿಗೈೆಹಿಸದೆ ಬಿಡುವರೆ? ನೀನು 

ಕುಲವರ್ಧಿನಿಯಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು ನ್ಯಾಯನೆ ಹೇಳು ಎಂದು 
ಬಿನ್ನ ಎಸಿದರು. 

ಬಳಿಕ ಭರತನು ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿ ಉಕ್ಕುಕ್ಮಿರುವ ಶೋಕಭಾರದಿಂದ 

ಕಂಠಮೂಲದಲ್ಲಿ ಗದ್ಗದಗಳು ಹ್ಯೊರಹೊನ್ಮುತ್ತಿರಲು, ಮುಂಜಿ ಬಂದು ಅಣ್ಣಾ 



18) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೧೩. 
ನ! 

ಕರೆಯುವ ಕಪಿಲೆಯಸ್ಶು ಹೊಡೆದು ಅಡನಿಗೆಟ್ಟುವ ಮೂಢರು ಲೋಕದಲ್ಲಿರು 
ವರೆ? ನೀನು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಗ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಪುಗಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, 

ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೊ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ದೇವಸನೂಹನೆಇಡನೆ ನಮ್ಮ 

ತಂದೆಯಾದ ದಶರಥನು ಇವಳು ಪರಿಶುದ್ಧ, ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಾವನೆಯಾದನವಳು ನಿನಗೆ 

ಪ್ರಿಯಳು, ಮಂಗೆಳೋದಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣಳೆಂದು ನುಡಿದು ತನಗೆ ಗತಿ 

ಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸೊಸೆಯೆ ಇವಳೆಂದು ಹೇಳಿಹೋದುದನ್ನು ಮರೆತೆಯಾ 

ನೀಚನನುಷ್ಯರಹಾಗೆ ಗುರುಲಘುಗಳ ಅಂತರವನ್ನನ್ಮರಿಯದೆ ಮೂಢ ಭಾವದಿಂದ 

ಧೈೈರ್ಯಗುಂದ್ಕಿ, ಪವಿತ್ರಳಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ತೊರೆವುದು 

ನ್ಯಾಯವೆ? ಸ್ವಾಮಾ! ಈ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷ 

ದಿಂದ ಇರಿ ಎಂದು ಬಿನ್ನೈಸಿದನು. ತಮ್ಮಾ! ನೀನು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲವೂ 

ನ್ಯಾಯವೆ! ಹೌದು ಆದರೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಸೂರ್ಯನಂಶದಕ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನ ನಾನು 

ಸಹಿಸಲಸದಳವಾದ ಈ ಅಪವಾದವನ್ನು ತಾಳಲಾರೆ. ಆದಕಾರಣ ಮಹಾ 

ಯೋಗಿಯಾದವನು ಮನುಕಾರವನ್ನು ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು 

ಬಿಡುವುದೇ ನಿಜನೆಂದು ಹೇಳಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣಸು ಮುಂದೆಬಂದು ಭಯದಿಂದ 

ನಡುಗುತ್ತ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾನುನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು. 

ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಭರತಲ್ಮಣರು ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದುದು. 
ಜಗೆದೀಶನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನೇ! ಕಾಯಸುಖವನ್ನು ಬಯಸಿದವನು ವರಿ 

ಶುದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಹಾಗೆ ನಿರ್ದೋಸಿಯಾದ ಸೀತೆ 
ಯನ್ನು ನಿಷ್ಕರುಣದಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ನ್ಯಾಯನೆ? ಅಯ್ಯೋ? ಬಸಿರಿ 
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ಯಾಗಿ ಬೆಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಮಂಗಳೆಮಯೆಯನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಜೆ 
ಕಾಡಿಗಟ್ಟಬೇಡ? ದಯಮಾಡಿ ! ನಿನ್ನ ಮನದ ಕಾಠಿಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡು ನನ್ನನ್ನು 
ನೋಡಿ. ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಎಂದು ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು- 
ಬಳಿಕ ಶತುುಘ್ಮನು ಕ್ರಮದಿಂದ ತನಗೆ ತಿಳಿದಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಸರಿಯಾಗಿ ಬಿನ್ನ 

ಸಿದರೂ, ರಾಮನು ಚಕಿತಮಾನಸನಾಗಿ ವಿಷಮಭಾವವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಪೊರೆಗಳೆದ 

ಉರಗೇಂದ್ರನಂತೆ ಹಮ್ಮೈೈಸುತ್ತ, ತಲೆದೂಗಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು 
ಕಳುಹಿಸ್ಕಿ ನಿಕಾಂತಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ ತ್ರಣನನ್ನು ಬರಮಾಡಿ, ತಮ್ಮಾ | 

ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬದುಲಾಡಿದವನಲ್ಲಾ ! 
ಇತ್ತಬಾ ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳು. ಇಗೋ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ 
ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 

ಕಾಡಿನ ಬಿಟ್ಟುಬಾ ! ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ಸಮ್ಮತವೊ ಅದನ್ನು ಬೇಗೆ 

ಮಾಡು. ಮಾನವತಿಯಾದ ಸೀತೆಯು ಮತ್ತೊಂದುಸಾರಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 
ಯಷ್ಯಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರುವಳು, ಇನ್ನು ಯ್ಳೋ 

ಚಿಸಬಡ ಬೇಗಹೊರಡು ಎಂದುಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅಣ್ಣ್ಣ!ನಿನ್ನ 

ಮಾತನ್ನು ನತಾರಿದರೆ ನನಗೆ ಸದ್ಗತಿಯಾಗುವುದುಂಟೆ ? ನಾನೆಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ 

ಮಾಡಲಾರೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆತ್ತವಳನ್ನು ಕೊಂದವನ ಪಾಪಕ್ಕೆ 

ಹೋಗುವೆನು. ನೀನೇ ಸರ್ವಕರ್ತನಾಗಿರ:ವಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಮಾ 

ಡುವ ಕಜ್ಜದುಜ್ಜುಗೆವು ನನಗುಂಟಾಗುವುದೆ? ಎಂದು ಹೇಳಿ ದುಃಖಭಯಗಳಿಂದ 

ಕೂಡಿ ಗದ್ಗದಸ್ಪರ ರೋಮಾಂಚನಂಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆದು ಕಂಪಮಾನಶರೀರ 

ನಾಗಿ ಹೊರಟು ಕುದುರೆ ಕಲಶಗಳಿಂದ ಹದವಾಗಿ ಹಣ್ಮಿದ ರಥನನ್ನು ಹೂಡಿ 

ತಂದು ಸೀತಾದೇವಿಯ ಅಂತಃಪುಂದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸ್ಕಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು 

ಅಮ್ಚಾ ! ಮತ್ಕೊಂದುವೇಳೆ ಮಹಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದೆ ? 

ರಾನುನು ನಿನ್ಮನನ್ಛ್ಗ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಾ ! ಎಂದು ಆಜ್ಞೆಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು 

ಕಳುಶಿಸಿರುವನು, ರಥವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಹೊರಡು ಎಂದು 

ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಮನೋಭೀಷ್ವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದುದಕ್ಕಾಗಿ 

ಸೀತೆಯು ಆನಂದದಿಂದ ರಾಮನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ ಒಳಗುಟ್ಟನ್ನು ತಿಳಿಯದ 

ತನ್ಮತ್ತೆಯರಿಗೆ ಅಕ್ಕರಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು, 

ಯಸಿಸತ್ತಿಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರಿಮಳೆದ್ರವ್ಯ ಗಂಧ ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾದಿ 

ಮಂಗಳದೃವ್ಯಂಗೆಳನ್ನು ಗೆಂಟುಕಟ್ಟ ಕೊಂಡು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು 

ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಥದಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿಯು ಕುಳಿತಳು ಆಗ ಲಶ್ಷ್ಮಣನು 

ಅಣ್ಣನಾಡಿದ ಅತಿಕೂ)ರವಾದ ಮಾತನ್ನೂ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆನಂದಿಸು 

ತ್ತಿರುವ ಸೀತೆಯ ಸುಮ್ಮ್ರ್ಯಾನನನ್ನೂ ಕಂಡು, ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ದುಃಖಾಶ್ರು 
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ಗಳನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾರಥಿ ಗೆಸೂಚನೆನಾಡಿ ಭಜ 

ನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನ ಪಾದಮೂಲದಿಂದೊಗೆದ ಗೆಂಗಾನದಿಯತಡಿಗೆ ರ 

ವನ್ನು ಹೊಡೆಸಿದನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ 

ಯುಗ್ವ್ವ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀನಿಲಯ ಕವಿನಾಗಶರ್ಮ 

ಪ್ರಣೀತಮಾದ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗೆಹೆದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ 

ಸಂಸೂರ್ಣಂ. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. ಶೀ. 

-ಅಗ್ರಾಘಾಷಾೇಯ ಶು 

ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಯುಂ 

ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಸೀತೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದುದು. 

ಎಲ್ಟೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು. ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು 

ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರಥಾಗೈದ ಧ್ವಜನ್ರೆ ಆಹಾ ! ರಾನುನು ನಿಷ್ಠ 

ರುಃಯಾಗಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ತೊರೆದನಲ್ಲಾ ಎಂದಲುಗಿತು. ಪುರಜನರು ಪರಿಪರಿ 

ಯಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ ಕೊರಗಿದರು. ವಾಯುವೇಗದಿಂದ ರಥವು ಅರಣ್ಯಮಾರ್ಗ 

ವಾಗಿ ತಿರುಗಿತು. ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಆಹಾ ! ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದಿರಾದವರನ್ನು 
ಗೆಲ್ಲುವ ರಥವು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಡಿಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೀನರನ್ನು 
ಕಾಪಾಡುವ . ಬುದ್ಧಿಯು ಹೆಂಗೆಸಿನ ಕೊಲೆಗೆ ಹೆದರದೆ ಮುಂದರಿವುದಕೂ 

ಆಯಿತು. ಅಯ್ಯೊ ! ಕರುಣಹೀನರಾದ ಜನಗಳನ್ನು ಸುಡಲಿ ! ಅಕಟಕಟಾ ! 
ನಾನೇಕೆ ಈ ಕೂ)ರಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನು ಈ ವಿಧವಾದ ಆಜ್ಞೆ 
ಯನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ವಿಚಾರಯುಕ್ತನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರಲು, 
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಶಕುನಂಗಳು ಅಡ್ಡಿಮಾಡಿದವು. ನರಿಗಳು ಕೂಗಿದವು. ಮೃಗ 
ಗಳು ಹಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿಬಂದವು. ಬಲಗೆಣ್ಣು ಅದುರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದನ್ನು 
ಕೆಂಡು ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ ! ಹೀಗೆ ದುಶ್ಶಕುನಗಳಾಗೆಲು ಕಾರಣವೇನು ? ಹೇಳ 
ಬಲ್ಗೆಯಾ ! ಹೇಗಾದರೂ ಸಕಲ;ಸಂಪಕ್ತುಗಳಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸುಖವಾಗಿ 
ರಲಿ ! ಆ ರಾಘವನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂಜಿ ಬರುತ್ತಿ 
ರಲು ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೀರ್ತಿಲತೆಯಂತೆ ಮೂರುಮಾರ್ಗೆದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ 
ನನ್ನು ಸಾರ್ಕಿ ಮೂರುಲೋಕಂಗಳ ಪಾಪರಾಶಿಯನ್ನು ಹುರಿದು ಮುಕ್ಕಿ ಸಮು 
ದೃವನ್ನು ಸೇರಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳ ಬಳಗವನ್ನೂೂ ತನ್ಮೊಳಗುಮಾಡಿಕೊಂಡು, 
ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರನ್ನು ಪಾಪರಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ವೆಂಪಿನಿಂದೊಡಗೊಡಿ 

ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ತೆಕೆಗಳಿಂದಲ್ಕೂ ಒಂದರೊಡನೊಂದು ಬಿಕೆದು 



೧೪೮ ಹೆತ್ತೊಂಭತ್ಮನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಕ್ರೀಡಿಸುನ ರಾಜಹಂಸಗೆಳಿಂದಲೂ, ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ತುಂತುರ್ವನಿಗೆಳೆ ಸಮೂ। 
ಹದಿಂದಬೂ, ಗುಳ್ಳೆ ಗೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುಳಿಗಳಿಂದಲೂ, ಮೊರೆದು ಫರ್ಜಿಸು: 

ತ್ತಿರುಷ ತಿರುವುಗಳಿಂದಲೂ ಸುತ್ತಿಸುತ್ತಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುನ ಜಲಜಂತುಗೆ 
ಳ೪ಿ೦ದಲೂ, ಮುಸಿಜನಂಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡ ಗರ್ವದಿಂದಲೂ, ಮನೋ! 
ಹೆರವಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆದು ಸೊಕ್ಕಿಸೊಂಪಾದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಸತ್ರಾವಳಿ 
ಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ತೆಂಗ್ಳು, ಅಡಿಕ್ಕೆ. ಹಲಸು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ನೇರಿಳ್ಕೆ 

ನಾರಂಗಿ. ನಿಂಬೆ, ಖರ್ಜೂರ, ಕಿತ್ತಳೆ ಮಾದಳ, ಹುಣಿಸೆ, ಮಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟಿ 
ಬೆಲ್ಲವತ್ತ, ಬೇಲ, ಆಲ್ಕ ಅತ್ತಿ, ಮತ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ವೃಕ್ಷಗಳು ತಂತನ್ನು 
ಫಲಭಾರವನ್ನು ಭೂಮಿಗಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಾಗಿದುವೊ ಎಂಬಂತೆ ರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ 
ಗ್ರದೇಶವುಳ್ಳಿ ದೇವಗೆಂಗೆಯ ದಡವು ಸೀತಾದೇವಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾಣು 
ಬಂದಿತು. ; 

ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ರಥದಿಂದಿಳಿದು ಗೆಂಗೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ಕಿ ನಾನಿಕರಮೂಲಕ! 
ನದಿಯನ್ನು ದಾಹ ಗಂಗಾತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಸೀತೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಅಂತಃ 

ರಂಗದಲ್ಲೆ ನಿಟ್ಟುಸುರುಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೊರಟು ಕಾಡುನೃಗಂಗಳ ಕ್ರೂರ! 

ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಿಬಿಡವಾದ ಅರಣ್ಯಮಾರ್ಗೆವನನ್ನು ಕುರಿತು ನಡೆತಂದನು. ಆ! 

ಅರಣ್ಯವು ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಕ್ಕಸವಾದ ಉಲುಪಿನಿಂದಲೂ, ಹುಳುಹಪ್ಪಟೆಗಳಿ 

ಹರರಿನಿಂದಲ್ಕೂ, ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳ ಕಟ್ಟಾಯದೊತ್ತಿನಿಂದಲೂ, ಇಲಿ. ಮೊಲ 

ಗಳು, ಮಾಡಿರುವ ಬಿಲಗಳಿಂದಲೂ, .ಮುಳ್ಗಿಡಗಳ ಒಗ್ಗಿನಿಂದಲ್ಕೂ ಮೃಗೆ 

ಧ್ವನಿಯ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದಲೂ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಕೂ)ರಜಂತುಗಳ ಕೂಟದಿಂದಲೂ 

ಆನೆ, ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಮುಂಗಿಸಿ, ಉಡಿಲಿ, ಹಾವು ಮೊದಲಾದ ಭಯಂಕರ: 

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಿತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸೀತೆ! 

ಲಶ್ಷ್ಮಣಾ ! ಹಾ | ಇದೇನು ಕಟ್ಟಡನಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬುಷ್ಯಾತ್ರ; 

ಮಂಗಳೆ ಕಾಣದಿರುವುವಲ್ಲ್ಯಾ ! ಸಂಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದ ಇಕ್ಲಿಗೇಕೆ ನನ್ನನ್ನು 

ಕರಿದುತಂಬಿ ? ಅಕಟಾ ! ಶ್ರೀರಾಮ ! ರಾಮಾ ! ನನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸೆಂದು: 

ಬಹಳವಾಗಿ ಬಿಸುಸುಯ್ದಳು. ಆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅಯ್ಯೋ ! ಈಸರಿಯಿಂದ 
ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿ/ತಾದೇವಿಗೆ ರಾಮಾಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡಲೆ ! ಅಥವಾ! 

ಬೇಡವೊ? ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುವುದೋ? ಅಯ್ಯೋ ! ದೈನವು ನನಗೆ 

ಎಂತಹ ಕ್ರೂರವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿತು ಎಂದು ಮರುಗ್ಳಿ ಬ 

ಕಂಬನಿದುಂಬಿ, ಉತರಿಸುತ್ತ, ಕಳೆಗುಂದಿ ಅವಯವದ ನಡುಕನನ್ನು ತನ್ನ 
ತಾನೆ ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಮ್ಚಾ ! 

ಇದುನರೆಗೊ ಅನನವಾದರಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸಲಹ್ಮಿ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹ. ೧೪೧ 

' ಈಗೆಬಂದ ಒಂದಾನೊಂದು ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಡನಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ನಾನು ಆತನಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾರಲಾ 

' ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ, ಅಳತೊಡಗಿದನು. 
ಲಘ್ರ್ಮಣನ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಮುರಿದು 

ಬೀಳುನ ಮರದಂತೆ ಸೀತೆಯು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೈಮರೆದಳು. 

ಆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ರೋದಿಸು 

`` ತ್ತಿದ್ದನು, ಬಳಿಕ ಸೀತೆಯು ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಅರಗೆಳಿಗೆಯಮೇಲೆ ಎಚ್ಚತ್ತು 

ಅಯ್ಯೊ ! ದಯಾಳುವಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ತನಗೆ ಬೇಡವಾದರೆ ನನ್ನ ಕೂರಲನ್ನ್ನು 
ಕೊಯ್ದುಹಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾರಜಿ ಇಲ್ಲವೆ ತಾನಾಗಿ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕಡಿದುಹಾ 
ಕಲಾರದೆ ಜೀವವಂತಳಾಗಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದನೇ ! ಆಹಾ ! 

ಇನ್ಫು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರವಾಯಿ:ತೆ? ನನ್ನನ್ನು ರಾಮನು ಪರಿಗ್ರೆಹಸಲೊ 
ಲಿನೆ? ಹಾ! ಆಹಾ!! ಹಾ |!!! ಶ್ರೀರಾಮಾ ! ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ 
ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿ | ವಿಠ್ಮಾವಿತ್ರಮುನಿಯೊಡನೆ ಮಿಥಿಳಾಪುರಿಗೆ ಬಂದು 
ಶಿನಧನುನನ್ಮು ಮುರಿದು ಮದುನೆ ಸಾದಂದಿನಿಂದಲೂ ಶಕಟ್ಟಿಕ್ಕರದಿಂದ 

ಕಾಪಾಡಿ ಅಸದಳದ ಕನಿಸೇನೆಯಿಂದೊಡಗೊಡಿ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತೆಂಕಣ ಕಡ 
ಲಿಗೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ರಕ್ಕಸರನ್ನೊರಸಿ, ಅಗ್ಕಿಮುಖದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಜಿ ದೋಸಷಗಳೇನಾದರೂ ಕಂಡುಬಂದವೆ ? ಮೊದಲು ಮಹಾರ 
ಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ `ನಾನಾವಿಸತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಮ್ಯಾರೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ 
ಸುಖದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಉಪಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಮರೆಯು 
ನೆನೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ |! ನೀನು ನನಗೆ ಲೋಕಿಗೆರಂತೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮೈದು 
ನನೆ? ಅಯ್ಯೊ ! ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಲು ನಿನಗೆ ಮನ 
ಸ್ಸೊವ್ಪಿತೆ ? ಎಂದು ಕಂಬನಿದುಂಬಿ, ಕಾತರಿಸುತ್ತ ಮರಳಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು 

' ನೆನೆದು ಅಕಟಕಟಾ ! ಸುಂದರಾಕಾರನಾಗಿ, ನನಮನ್ನಥರೂಪನಾಗಿ, ಸುಗುಣ 
ಗಂಭೀರನಾಗ್ಕಿ, ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮನ 
ದಿವ್ಯಮಂಗೆಳೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮರೆತು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನಿ ಟ್ಟುಕೊಂಡಿ 
ರಲಿ ಎಂದು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತ, ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆಹೋಗಿ 
ಎಚ್ಚತ್ತು ತನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನು 

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ! ಸಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಲು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಬಾರದುು, ಹೋಗದಿ 
ಇದ್ದರೆ ಅಣ್ಣನು ಏನುಮಾಡುವನೋ |! ನಾನೇನುಮಾಜಲಿ ಎಂದು ದುಃಖಿಸಿ "ದನು, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸೀತಾದೇವಿಯು ಅಪ್ಪಾ ! ಲಶ್ಮ್ಮಣಾ ! ನಿನ್ನೊಡನೆ ಹ 

ನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 
ಮಾತನಾಡಿದರಿ ಫಲನೇನಸು ? ಮೊದಲು ಜನಸಾ 



ಗ೪೨ . ಹೆತ್ಕೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಹೋದಂತೆ ಈಗೆಲೂ ಹೊರಟುಹೋಗು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೊ ಣವೆಂ 
ದರೆಹಾಳುಬಸುರೊಂದು ಬೆಸಲಾಗಿರುವುದು. ಅಕಟಾ! ಆಹಾ ! ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಬಂದುದನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆನು. ನಮ್ಮುತ್ತೆಯಾದ ಕೌಸಕ್ಯೆಗೆ ನನ್ನ 

ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಿರಪರಾಧಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನು ಬಿಟ್ಟನೆಂ 
ಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸು ! ಲಶ್ಷ್ಮಣಾ ! ಏತಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ.ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವೆ ? ತಡ 

ಮಾಡಬೇಡ ! ಹೊರಡು ಬೇಗೆನೆಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ನೆರವಾಗಿರು. ನನಗಾ 
ದರೊ ಈ ಅರಣ್ಯಮೃಗೆಗಳೆ ಆಶ್ರಯ ಉಂಟು, ರಾಮನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರು 
ವನಲ್ಲಾ ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಾದವನು ಏನುಮಾಡಿದರೂ ಬೇಕು ಬೇಡ 

ವೆಂದು ಹೇಳಿತಕ್ಕವರೆ ಇಲ್ಲವೆ ! ಅಯ್ಯಾ ! ಲಶ್ರ್ಮಣಾ | ಭರತಶತುಘ್ನರು 

ಇದಕ್ಕೊಪ್ಪಿದರೆ ! ಗುರುಗಳಾದ ವಸಿಷ್ಠರು ಸನ್ಮುತಿಸಿದಕೆ ? ಆಂಜನೇಯನು 
ಬದುಕಿರುವನೆ ? ಯಾರಿದ್ದಕೆತಾನೆ ಏನು ? ರಾವಣನ ತಮ್ಮನಾದ ವಿಭೀಷಣ 

ನಿಗೆ ಕರುಣವುಂಟಿ ?. ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದ ಸುಗ್ರೀವನು ದಯಾಪರನೆ ? 

ಧೊರೆಗೆ ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಮಂತ್ರತಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಚಿವ ಶಿರೋಮಣಿ 

ಗಳಿರುವರೆ ? ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೊಬ್ಪಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರತಂದು ಈಗ ಬಿಟ್ಟು 

ಹೋಗಲಾಕೆ ಎಂದು ಆತ್ಮರೆ ಫಲವೇನು ? ಆಹಾ ! ದಯಾಪರನಾದ ರಾಮ 

ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚವೂ ತನ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಹುಜನ್ಮಾರ್ಹಿತದ ಪಾಸರಾಶಿಗಳ ಫಲದಿಂದ 

ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟದ ನನ್ನಿಂದಲೆ ತಪ್ಪಲ್ಲವೆ ? ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡ, 

ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಡಿಗೆಡಿಗೊ ಶುಭಶಕುನಂಗಳು ತಲೆದೊೋರಲಿ 

ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸೀತಾದೇನಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಆರ್ತನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ 

ಣನು ಆ ವನದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. 

ಎಲೈ ವನದೇವತೆಗಳಿರಾ | ಎಲ್ಫೈ ವೃಕ್ರಲತೆಗಳಿರಾ | ಓ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ 

ಪಕ್ಷಿಗಳಿರಾ ! ಲತೆ ತೃಣ ಗುಲ್ವಗೆಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಂಚಭೂತಶಂಗಳಿರಾ ! 

ಅಷ್ಟದಿಗ್ಸೇನತೆಗಳಿರಾ ! ಓ ಧರ್ಮದೇವತೆ ! ಎಲೌ ಜಗೆಜ್ಜ ನನಿಯಾದ ಗೆಂಗಾ 

ಮಾತೆಯೆ ! ನೀವೆಲ್ಲರು ನನ್ಮು ಅತ್ತಿಗೆಯಾದ ಚಾನಕಿಯನ್ನು ಸುಖದಿಂದ 

ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮಾ ! ಭೂದೇವಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ನಿನ್ಶ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ 

ಇರುವಳು ಇವಳನ್ನು ಸಲಹಿಕೊ ! ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ 

ಇದೆಂತಹ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಹೃಯವು ಎರಡಾಗಿ ಬಿರೆದುಹೋಯಿತು ನಿಷ್ಟುರವಾದ 

ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಾಳುವ ಜನರ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಡಲಿ ! ಹಾ ! ಸೈರಿಸ ರೆ. 

ಎಂದು ದುಃಖಿಸುತ್ತ ಹಿಂದುಮುದಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಲಸ್ಷ್ಮ 

ಣನು ಸೀತೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಏಂದಕ್ಕೆ ಸೀತೆಯ ಕಡೆಗ್ಕೊ ಮುಂದೆ, ರಾಮನ 

ಬಳಿಗೂ, ಹೋಗಲೆಳಸಿ ಮನಸ್ಸು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಂತೆ ತೂಗುತ್ತಿರಲ್ಕು ತನ್ನನ್ನು 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ: ೧/೪೩ 

ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುನನೆಂಬ ಸಂಕಟದಿಂದ ಕ*ಂಬನಿದುಂಬಿ ಕಾತರಗೊಂಡು 

ಮೂರ್ಛೆಹೋಗಿ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಳಿ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆದು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಳಿ 

ಡುತ್ತಿರುವ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ದುಃಖಿಸುತ್ತ ತಾಯಿ ಹಸುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಹೋಗುನ ಎಳೆಗರುವಿನಂತೆ ಆರ್ತನಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಎನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಮೆಲ್ಲ 

ಮೆಲ್ಲನೆ ಗಂಗಾನದಿಯನ್ನು ದಾಂಟಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿ ದ್ವನು. 

ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಸಿಯು ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿಕೆ. 

ಇತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಮರೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸೀತೆಯು ಹಾ |! ಎಂದು ಆತ್ಮು 
ಭಯದಿಂದಲೂ ದುಃಖದಿಂದಲೂ ಕೊರಗಿ ಬುಡವನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಎಳೆಯ 
ಬಳ್ಳಿಯ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ಛೆಹೋಗಿ ಮೈಮಕೆದು ಬಿದ್ದಳು. ಎಲ್ಫೈೆ ಜನಮೇ 
ಜಯರಾಯನೇ ಲಾಲಿಸು, ಆಗೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಕಲ ಮೃಗೆಜೀವಿಗೆಳೂ, 
ದುಖದಿಂದ ಕೊರಗುತ್ತ ಅನ್ಕಾಹಾರಗಳನ್ನುು ತೊರೆದು, ಜಾತಿನೈರವನ್ನು 
ಬಿಟ್ಟು ಎಕ. ಭಾನದಿಂದ ಕಲ್ಲುಮರಗಳು ಕರಗುವಂತೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವು, 
ದುಂಬಿಗಳು ಮೊರೆಯದೆ ಹೋದವು. . ನನಿಲುಗಳು ಕುಣಿವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುವು, 
ಹಂಸೆಗಳು ನಡೆಯಲಾರದೆ ಹೋದವು, ಚಕ್ರನಾಕಗಳು ಅಗಲಿದವು. ಗಿಳಿ 
ಗಳು ಮಾತಾಡದಿದ್ದುವು.. ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಕಂಠಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುವು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೃಗಜೀನಿಗಳೂ ತಂತನ್ಮು ಆನಂದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ತೊರಿದು 
ಸೀತೆಯ ಧುಃಖನೆ ತಮ್ಮದೆಂದರಿತು ಮರುಗುತ್ತ ಉಪಜಚರಿಸತೊಡಗಿ ಚನುರಿ ಗಳು ಬಾಲದಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸಿದವು ಆನೆಗಳ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳು ಹಾಸಿಗೆ 
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ಗಿಳಳ ಹೆಕ್ಕೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ; 

ಯನ್ನು ಹಾಸಿದವು, ಚಕ್ಕನಕ್ಕಿಗಳು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನೀರನ್ನು ತಂದು 
ತುಂತುರಾಗಿ ಉದರಿಸಿದವು, ಹಂಸೆಗಳು ತನತ್ಥ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮುಖ 

ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಾಗದಂತೆ ಕೊಡೆಯಾಗಿ ಹಡಿದು ಉಪಚಾರಗೈದುವು. ಬಳಿಕ 

ಗೆಂಗಾನದಿಯ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದೆ ಎದ್ದುಬಂದು ಆಗತಾನೆ 

ಅರಳಿದ ಅಲರ್ದಾನರೆಯ ನರುಗುಂನಪನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರಲಾರದೆ 

ಇದ್ದರೂ ಸೀತಾದೇನಿಯ , ಸಂತಾಪನನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸದೆ ಇರಬಾರದೆಂದು 

ಹಂಬಲಿಸಿ ಆತುರದಿಂದ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಂದು ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾವ ಸತ್ಪು 

ರುಷನು ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎಣಿಸುವನೆ ? ಎಂಬಂತೆ ಶೈತ್ಯ ಸೌರಭ ಮಾಂಧ್ಯ 
ಗೆಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಂಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು ಆ ಮಂದಮಾರುತನ ಮೈಸೊಂಕಿ 

ನಿಂದ ಸೀತೆಯು ಎಚ್ಚತ್ತು ತನಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾವು 

ದೆಂದು ದೆಸೆದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಧೂಳಿಡಿದ ಮೈ ಘಾಯಗಳಾದ ಅವಯವ 

ಬಿಚ್ಚಿಹೋದ ಕಬಳಲ್ಹುರುಬುಗಳೆ ನಿಕಾರಂಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಮಾಡದೆ ಅಯ್ಯೋ 

ಮಿಥಿಳಾಧಿಸತಿಯಾದ ಜನಕನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ದಶರಥನಿಗೆ 

ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಲೋಕಾಧೀಶನಾದ ರಾಮನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮನ್ಮಣೆಯಿಂದ 

ಬಾಳತಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಭಿನ್ಮರೂಪವಾಗಿರುವ ಈ ಅರ 

ಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಖಃದಿಂದ ಕೊರಗುನಂತಾಯಿತೆ ಹಾ ! ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಏನು 

ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು... ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸಸ್ತ ೦ಭ 

ವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ತನ್ನ ಶಿಶ್ಯುರೊಡನೆ ಆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ವಾಲ್ಮಿಕಿಯು ಈ ಕೋಢಥ 

ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದು ಅನಾಥಳೆಂತೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಕಿ 

ಯಾಗಿ ನರಳುತ್ತ ದುಃಖದಿಂದ ಬಾಡಿದ ಮುಖವುಳ್ಳಿ ನಳಾಗಿ, ಗಿ (ಷ್ಟ್ರಕಾಲದ 

ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಗೆಗೆಟ್ವ ಅರಣ್ಯಾಭಿಮಾನ ದೇನತೆಯಂತೆ ಕಂಗೆಟ್ಟಿಗುನ ಸೀತಾ. 

ದೇವಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಮ್ಚ್ಯಾ ! ನೀನು ಯಾರು ? ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣ 

ವೇನು? ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಗುರುತಿರುವುದಲ್ಲಾ ! ಅಯ್ಯೊ! ಬಹಳೆವಾಗಿ ಬೆದರಿ 

ಬೆಂಡಾಗಿರುವೆಯಲ್ಲ್ಲಾ ! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಹೇಳು. ಆರ್ತರಾದನರನ್ನು 

ಕಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುವುದು ಯತಿಗಳ ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಹೆದರಬೇಡ ನಿಜವನ್ನು 

ಹೇಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ಶ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳೆ 

ಎಂದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಸೀತೆ; ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು. 

ದುಃಖವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೆ ಬಂದಿತು. ಕೂಡಲೆ. ನಾಚಿಕೆಯೂ ತಲೆಹಾಕಿತು* 

ಬಳಿಕ ಗೆದ್ಲದಕ೦ಠಳಾಗಿ ಸೀತೆಯು ನಿರಪರಾಧಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರಿರಾನುನು 

ತೊರಿದುಬೆಟ್ಟಿ ನೆಂದು ಹೇಳಿ ಲಶ್ಮ್ಮಣನು ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಟ 

ಆಯ್ಯೊ !' ಪಾ )ಣತ್ಯಾಗವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖನಾಗಿರೋಣ 



(19) ಕೈನಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಣೆ. 1 
ಎಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಿಸಲಾದ ಬಸುಕೊಂದು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ನಾನೇನು 

ಮಾಡಲಿ? ಎಂದು ವಾಲ್ವೇಕಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು. 

ಅಮ್ಚ್ಯಾ |! ಇನ್ನು ವ್ಯಸನಪಡಬೇಡ, ನಾನು ಜನಕನಿಗೆ ಅನ್ಯನಲ್ಲ. ಅವ 

ನಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಪತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವೆನು ಭಯವನ್ನು 

ಬಿಡು. ಆವಳಿಸಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಖವಾಗಿರುವೆ. ನಾನು ನಿನ್ಶ್ನ 

ಬಯಕೆಗಳನ್ನೂ ಸಲಿಸುತ್ತ, ಸುಖವಾಗಿ ಕಾಸಾಡುವೆನು ಎಂದು ಒಡಂ೦ಬಡಿಸಿ 

ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಮಹರ್ಹಿಯು ತನ್ನಾಶ್ರ : 

ಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಬಳಿಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಷಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ 

ವಟುಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಎಲೆನನ್ನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಜಾತಿವೈರಗಳಿಲ್ಲದ 

ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗೆದಿಂದಲೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೋಮಧೂಮಗಳ 

ಸೊಗೆಸಿನಿಂದಲೂ ಖುತುಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ತಳಿರಾಂತು ಫೂತುಪರಿನುಳಭಾವದಿಂದಿರುವ 

ಲತಾವೃಕ್ಷಗಳ ಸೊಬಗಿನಿಂದಲೂ ಸೊಂಪಿಸಿಂಪಿನಿಂದ ಅನಂದಳಾಗಿ ಮುನಿವ 
ಧುಗಳಿತ್ತ ಆಹಾರವೂ, ವಟುಗಳೆ ಪರಿಚರ್ಯೆಯೂ ಯಸಿಜನಂಗೆಳ ಸತ್ಕಾರವೂ, 

ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಅನುದಿನದ ಆದರಣೆಯೂ ಅತಿಶಯವಾಗಿರಲು. ಚಾನಕಿಯು 

ಯಾವ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಕಾಣದೆ: ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುತ್ತಿದ್ದಳು. , ಏಳಿಕ ಸೀತಾ 

ದೇವಿಯ ಬಸುರಿಗೆ ನನನಾಸ ತುಂಬಿ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ಸುಕರವಾದ ಶುಭ 
ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಸೂಳರಿದು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಸಿಸತ್ತಿಯರ ನಡುವೆ ಸೀತೆಯು 
ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆದಳು. ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಮುಖದಿಂದ ಅದನ್ನು. ಕೇಳಿ 

ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಹರುಷದಿಂದೈತಂದು ಕುಶಲವಂಗಳಿಂದಭಿಷೇಕಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬ 

ರಿಗೂ ಕುಶಲವರೆಂದುಹೆಸರಿಟ್ಟಿನು, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿಹುಟ್ಟದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರೋ 
ಎನ್ನುವಂತಿರುವ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡು ಮೂರು ಲೋಕದ ಜನಗಳು 

'ನಲಿದರು. ಬಳಿಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಬಾಲದೊಡಿಗೆಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ, ಲೀಲೆಯಿಂದ 
ಮುದ್ದಾಡಿ ಬಾಯ್ಲಿನಿದಾದ ವಸ್ತುಗೆಳನ್ನು ' ತಿನ್ನಿಸುತ್ತ, ಸದಾ ತನ ಮಡಿಲ 
ಲ್ಲಿಬ್ದ, ಲಾಲಿಸುತ್ತ ಜಪತಸಸಮಾಧಿಗಳ ಕಾಲನನ್ನ್ನು ಮರೆದು ಬ್ರಹ್ಮ್ವಾನಂ 
ದದ ಬಯಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬಾಳ್ವೆನದಂತೆ ಬಹಳವಾದ ಹರುಷದಿಂದ ಅವರೊಡನೆ... 
ಕಾಲನನ್ನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನ್ನು, ಹಾಗಿದ್ದ ರೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ' 
ಬೆಳೆಯುವ ಈಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇ ಅರಣ್ಯವಾಸ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಸೀತೆಯು 
ಮರುಗೆದಂತೆ, ವಾಲ್ವೀಕಿಯು ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಆಟಪಾಟಗಳಿಂದ ಕುಶಲನರನ್ನು 
ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಹೀಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಆದರಣೆಯಿಂದ ಕುಶಲವರಿಬ್ಬರೂ ಶುಕ್ಸಪಕ್ಷದ 
ಚಂದ್ರನಂತೆ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತ ಬಂದರು. ಸೌಂದರ್ಯವು ಎರಡ 



(ತಳ್ಳ ಹತ್ಕೊಂಭನೆಯ ಸಂಧಿ; 

ಗುಂಪಾಯಿತೋ? ಸೈರ್ಮಲ್ಯವು  ಕನಕೊಜೆಯಿತೋ ? ಅಥನಾ ವಿಜಯ 
ಧ್ವಜವು, ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಆವರಿಸಿತೋ | ಸತ್ಕೀರ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹವು: 
ಇಬ್ಬಗೆಯಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದುದೋ ! ಅಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷವೆಂಬ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ಭೂಭಾಗವೊ ! ವಂಶೋದ್ಧಾರಕನಾದ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಕೊಂಬು 
ಗಳೂ ! ಮೋಹರಸಯಮಳನದಿಯೋ | ಅಥವಾ ರಸಭರಿತವಾದ ಅವಳಿಯ 
ಹಣ್ಮ್ನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಕುಮಾರರು ವಾಲ್ವೀಕಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯು 
ತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಕಾಲಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜಾತ 
ಕರ್ಮ, ನಾಮಕರಣ, ಜೌಲ ಉಪನಯನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಅಸ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವಂಗೆಯ್ಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಭೂರಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಮೃಷ್ಠಾನ್ಮ 
ಭೋಜನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಆನಂದಪಡಿಸಿದನು, ಸೀತೆಯು ಬಹಳ 
ಸಂಶೋಷದಿಂದಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳ ವಿಧಿಯನ್ಮೂ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ 
ಗಳ ಬಗೆಯನ್ನೂ, ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯನ್ನ್ಮೂ ರಾಜನೀತಿಗಳ ಬೆಸುಗೆಯನ್ನೂೂ 
ಸಾಂಗವಾಗಿ ಜೋಧಿಸಿದ ತರುವಾಯ ವಾಲ್ಮ್ರೀಕಿಮಹರ್ಹಿಯು ಆಬಾಲಕರಿಬ್ಬ 
ರಿಗೂ ಧನುರ್ವೆದನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕಿ ಗಾನರಸದುಕ್ಕೆಯನ್ನರಿದು ವೀಣ | 
ಯಳ್ವಿ ವೇದವನ್ನು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸುಬೋಧವಾಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತೆ ಜೋಧಿ 

ಸಲು ಸೀತೆಯು ನಲಿಯುವಂತೆ, 'ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಮೆಚ್ಚುವಹಾಗೆ, ಕುಶಲವರಿ ' 

ಬ್ಬರೂ ರಾಗ ರಸ ತಾಳೆ /ಲಯ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುದಿನವೂ ದೇವಪುರನಿಲಯ ' 
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಚರಿತ್ರೆಯಾದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸುಸ್ವರದಿಂದ ಮಧುರವಾಗಿ ' 
'ನೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ-ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸದರುಣ ಚರಣ 
ಸರೋಜ ಯುಗ ಮಕರಂದ ಮಧುಕಂಣಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯೂಣಪುರೀ ನಿಲಯ 

ಕನಿ ನಾಗತರ್ಮ ಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರೆಹದಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಬಕ್ತ ' 

ನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀ. 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗೈೆಹ. ೧೪೭ 

ಹೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ 0 ಎ 
ಮುಷ್ಟಿ 

ಲವನು ರಾಮನ ಅಶ್ವನೇಧದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದುದು. 
ಎಲೈ ಜನಮನೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು. ಹೀಗೆ ಕುಶಲನರಿಬ್ಬರೂ ಸಮಸ್ತ 

ನಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಕಲಿತು ಕುಶಲಮತಿಗಳಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸೀತೆ 
ಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ, ಖುಹಿಗಳಿಂದ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡ, ತನ್ನಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 

' ಸುಖದಿಂದಿರುತ್ತಿರಲು, ಮಹರ್ಷ್ಹಿಯಾದ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ತನ್ಮು ತಪೋಬಲದಿಂದ 
ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ, ಬತ್ತಳಿಕೆ, ಕತ್ತಿ, ಗುರಾಣಿ ಮೊದಲಾದ ಯುದ್ಧ 

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಮನೋಹರವಾದ ವಜ್ರ ಕವಚ, ಕಿರೀಟಖಕುಂಡಲಗಳನ್ನೂ 

ತರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಹ 
ಹೀಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಯಮಳರು ಆನಂದಭರಿತರಾಗಿ 

ವರಿ ಸುತ್ತಿರಲು ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪುರಕ್ಕೆ ಅಧಿರಾಜನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಶ್ರೀರಾ 
ಮನು ರಾನಣಾದಿ ರಾಶ್ಷಸರವಧೆಯಿಂದ ಶತನಗುಂಟಾದ ಬ್ರಹ್ಮ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು 
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಲೋಸುಗ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗೆವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ 
ಗುರುವಾದ ವಸಿಷ್ಯಮುನಿಯ ಮೂಲಕ ವಾಮದೇವ, ಅತ್ರಿ, ಗಾಲವ್ಮ ವಿಶ್ವಾ 
ಮಿತ್ರ, ಜಾಬಾಲಿ ಮೊದಲಾದ ಖಸಿನರ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಅವರಿಂದ ಆ ಯಾಗ 
ವಿಧಾನನನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಈ ಯಾಗೆನನ್ನ್ಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟ 
ಮಹಿಸಿಯು ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಆ ಖುಸೀಶ್ಶರ ವಚನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ' 
ಭಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಂಗಳಾಂಗಿಯಾದ ಸೀತಾದೇನಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು 
ತನ್ಮೆಡೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞಮಾಡುವುದಾಗಿ ಗೊತ್ತುಮಾಡಿ, ಹಖುಸಿನುಂಡ 
ಲಿಯನ್ನೊಡಂಬಡಿಸಿ, ಯಾಗಮಂಟಪವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೈದು ವೇದೋಕ್ತ ಕೃಮ 
'ದಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಫೂಜೆವಾಡಿ ತನ್ಶ್ನ ಬಿರುದಿನ ಬರ 
ಹವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸಿ ಆ ಕುದುರೆಯ ಹಣೆಗೆ ಕಟ್ಟ ಭೂಮಂ 
ಡಲನನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಜಿಂಗಾ 
ವಲಿಗಾಗಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿಯ ಮೂಲಬಲದೊಡನೆ ತಮ್ಮನಾದ ಶತ್ರುಘ್ನ 

ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು, ಆ ಯಾಗಾಶ್ವವು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ತಿರು. 
ಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಇಂತಪ್ಪ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಭೂಲೋಕದ ರಾಜಕೆ 
ಲ್ಲರು ತಮ್ಮಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತೃಣವಾಗಿಬಗೆದು ರಾಮನಾಮಂಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 
ಕುದುರೆಯನ್ನು ನುರ್ಯಾಜಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸ್ಕಿ ಭರತನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಮಾಡಿ ಕಪ್ಪ 
ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನುಕೊಟ್ಟು ಕಳುಬಸುತ್ತಿ ದರು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಆಕುದುಕೆಯತಿ ಒಂದ್ಳಾ 
ನೊಂದು ದಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿನುಹಧ್ಸ್ಮಿಯ ಆಶ್ರಮದಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪನನದೆಜಿಗೆ 



೪೮ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಬಂದು ಹಸುರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹೊಸಗೆರಿಕೆಯ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೆಲ್ಲುತ್ತ ಲೀಲೆ: 
ಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿ ದ್ಹಿತು.  ಆಗೆಆ ಉಪವನದಬಳಿಯಫ್ಳಿ "ಮುನಿನಟುಗೆ 
ಳೊಡನೆ ಬಿಲ್ಲುಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಆಜವಾಡುತ್ತಿ ದ್ದ ಲವನು ಈ ಯಾಗದ 
ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಇದೇನು ಈ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರಸುಗಳ ಕುದುಕಿ: 
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು ? ತೋಟನನ್ನು ತುಳಿದು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿರುನದಲ್ಲ ! 
ಸಮ್ಮೊಣೆಯನಾದ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಕಾರ್ಯಾಂತರದಿಂದ ನರುಣಲೋಕ್ಕ ಹೋಗು 
ವಾಗ ಆಶ್ರಮದ ಉಪವನನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಉದುಕೊಂಡಿರು ಎಂದು 
ನೇಮಿಸಿ ಹೋದನು. ನಾನು ಈಗ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಈ ಕುದುರೆಯು ನಮ್ಮ 
ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವುದು, ಮುನಿನಾಥನು ಬಂದ 
ಮೇಲೆ ನನ್ನಮೇಲೆ ಕೋಮಪಿಸಿಕೊಂಡಾಸು ! ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಕುದುರೆಯ: 
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅದರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಹ್ಟಿರುವ ಬಿರುದಾನಳಿಯ ಬರಹವನನ್ನೋದಿ,. 
ಆಹಾ ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೌಸಲೆಯ ಮಗನಾದ ರಾಮನೊಬ್ಬನೆ ಶೂರನಂತೆ,: 
ಆತನ ಯಾಗದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮಿಡಕುಳ್ಳಿ ಗೆಂಡುಗಲಿಗಳು ಕಟ್ಟಬಹುದಂತೆ |: 

ಆಗಲಿ, ಆ ರಾಮನ ಗರ್ವವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವೆನ ! ಹಾಗೆ ನಾನು ತು ಬಿಂಕ 

ವನ್ನು ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಲೋಕದನರೆಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಂಜೆಯೆಂದು 

ಕರೆಯದಿರುವರೆ ಆಲ್ಲದೆ ಬಲಯುಕ್ಕವಾದ ಈ ಬಾಹುಗಳು ನನಗಿದ್ದು ಫಲ 
ನೇನು ? ಎಂದು ಪಂತವಾಡಿ, ತಾನು ಹೊದೆದಿದ್ದ ಉತ್ತರೀಯನನ್ನುು “ತಗೆದು 
ಹುರಿಯಾಗಿ ಹೊಸೆದು ಕುದುರೆಯಕತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು, ಅದನ್ನು ಒಂದಾನೊಂದು 
ಬಾಳೆಯಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಹಾಕಿದನು. ಆಗೆ ಆ ವಟುಗಳು ಅಯ್ಯಾ ! ಅರಸುಗಳ 

ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೇಡ, ಕಾನಲಿನನರು ಬಂದು ಹೊಡೆದಾರ್ಕು, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು 

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಹಾ ! ಇದೀಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನೂಯಿತು, ನಿನ್ಮುಂತೆ 

ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಬ್ರಾಕ್ಮ್ರಾಣಕುಮಾರನೆ ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ರ: 
ಮಕ್ಕೆ ಜೋ ಇಲ್ಲಿರಬೇಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಬರಲಿ ಅವರಬಲವನ್ನು ಬಯಲು 

ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೆದೆಯನ್ನೇರಿಸಿ, ಧನುಷ್ಟಂ “ಇರ. 

ಮಾಡಿ, ಕುದುರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಬರುವರೋ ಎಂದು -ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿ' 

ದ್ಡನು. ಅಷ್ಟುಹೊತ್ತಿ ಗೆ ಕುಸುರೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಭಟರು ಓಡಿ 

ಬಂದು ಬಾಳೆಯಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಿಗಿದಿರುನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಒಂಡು ಕಣ್ಣೆರಳಿ ಕೋಪಿಸಿ: 

ಕೊಂಡು, ಮುನಿಕುಮಾರರನ್ನು ಕುರಿತು ಅಯ್ಯಾ ! ನಮ್ಮ 'ದುರೆಯನ್ನು, 

ನೀವೇತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಸತ ಗುಣಪ್ರಧಾನರಾದ ಮುನಿಕು 

ಮಾರರು ವೀರರ 'ಅರ್ಭಟಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅಪ್ಪಾ |! ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟ 

ಲಿಲ್ಲ ! ಅಗೋ ಅಲ್ಲಿ : ನಿಂತಿರುವ ಲನಕುಮಾರನು ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೧೪೯ 

ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿದನು. ಎಂದು ಕ ಈ ಭತ 
ತೋರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಆ ಸೈನಿಕರು ಅಯ್ಯೋ ! ಇವನು ಇನ್ನು ಹು ಟಃ 

ಇರುವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಟಕೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿ೦ಬಹುದು, ಆಗಲಿ ಗೆ ಸ 

ನೋಡೋಣನೆಂದು ಬಗೆದು ಹಾ ! ಎಲೈ ಹಸುಮಗುನೆ ? ನಮ್ಮ ಕುದು 

ಯನ್ನು ನೀನೇಕೆ ಕಟ್ಟಕೊಂಡಿರುವೆ ? ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಎಂದು ಸ 

ಆಹಾ ! ನಿಮ್ಮ ಗೆರ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆದರುನೆನೆ ? ಹಮ್ಮುಹೆಮ್ಚೆಗಳನ್ನು ನನ್ಮೊ 

ಡನೆ ತೋರಿಸಬೇಡಿ. ಕುದುರೆಯನ್ನು ನಾನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡುವನಲ್ಲ, ಬಿಡುವು 
ದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕೈಕಡಿದು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಔತಣಮಾಡಿಸುವೆನು. ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ದನು. ರಾವುತರು ಆಗಲಿ ನೋಡೋಣನೆಂದು ಮುಂದರಿದು ಕುದುರೆಯನ್ನು 

ಬಿಚ್ಚಲೊಜ್ಜುಗಿಸಲು ಕೈಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಬಾಣದಿಂದ ಕಡಿದು ಬೆಂಗಾ 

ವಲ ಸೇನೆಯನ್ನು ಬೇಗಬೇಗನೆ ಬಾಣಜಾಲದಿಂದ ಮುತ್ತಿದನು. ಕೂಡಲೆ 

ಅವರು ಹದವಾಗಿ ಮಸೆದ ಕತ್ತಿ, ಕಣೆ, ಗದೆ ತೋಮರ, ಮುಸಲ, ಶಕ್ತಿ, 

ಭಿಂಡಿವಾಲ, ಗೆಂಡುಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ ಉನ್ಮುಳಿಸಿ 'ಮೇಲೆಬಿದ್ದರು. : ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ 
ಮೇಲೆಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಕಕ್ಕಸದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಹಸದಿಂದ ಕಡಿದು 

ಹಾಕಿ ಶತ್ರುಸೇನೆಯನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡಹುತ್ತ ವಾಲ್ಮೇಕಿ 
ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಸ್ರಯತೂಷೀರ ಅಖಂಡ ಕೋದಂಡಗಳನ್ನು ಒಡಿದು 

ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕಾಲುಬಲನನ್ನುು 

ಸವರುತ್ತಿರುವ ವೀರನಾದ ಲವನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ, ಶತ್ರುಘ್ಮನು 

ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತ ತನ್ನ ರಥನನ್ನು ಏರಿದನು. ' 
_'ಎಲ್ಫೆ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು. ಗೆಂಗೆಯಕ್ಲಿ ಮಿಂದವನಿಗೆ 

, ಪಾಸಲೇಪ ಉಂಟಿ? ಪರಮ ಯೋಗಿ ನಾದವನಿಗೆ ಭವಬಂಧದ ಸೋಂಕಿರು 
. ಪುಡಿ? ಸೂರ್ಯವಂಶದರಸರಿಗೆ ಶತ್ರುಸೇನೆಯು ತೊಡುಕೂ ಉಂಟಿ? ಮಗು 

ವಾದಕೇನು, ಬಗೆಬಗೆಯ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಹಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಚತುರನಾದ 
ಲವನು ಶತ್ರುಘ್ಮಸೇನೆಯನ್ನೂ, ಎದುರಾದ ಶತ್ರುಘ್ನನನ್ನೂ ಸಿಡಲಗರ್ಜನೆ 
ಯನ್ನು ಶೇಳಿ ಮೊರೆದೇಳುನ ಮರಿಸಿಂಗದಂತೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದನು. ಬಳಿಕ 
ಉರನಣಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಶತ್ರು ಘ್ಮನ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಲಶ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ ಚಿತ್ತ ಸ್ಕೆರ್ಯು 
ದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಸ್ಪಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ 

'ಶತ್ರುಘ್ಳನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಆ 
"ಮಗುವಿನ ಕೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚೆ ಶತ್ರುಘ್ಶನು ಅಪ್ಪಾ ಮಗು? ನಿನ್ನ ತಾಯಿ 
ಯಾರು, ತಂದಿ ಎಲ್ಲಿರುವನು? ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾೂಯಬೇಡ! 
ನಿಮ್ಮವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಖವಾಗಿರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಹೆದೆಯನ್ನೆಳೆದು 
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ಕಹ್ಚಿ ಹದವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ, ಲವನ ಹಣೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಹೊಡೆ 
ದನು, ಕೂಡಲೆ ಆ ಬಾಣವು ಲನನನ್ನೂ ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿ ಮೂರ್ಛೆ 
ಗೆಡಹಿತು. ಲವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೆ ಎಚ್ಚತ್ತು ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳು 
ವಿರಹಿಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸುವ ಹೂಬಾಣಗಳಲ್ಲಾ ! ನನ್ನ ಬಲೈೈಯನ್ನು ಈಗ 
ನೋಡು ಎಂದು ಒಂದೇ ಬಾಣವನ್ನೂ ಹೂಡಿಹೊಡೆದು ಸಾರಥಿಯನ್ನೂ, ರಥದ 
ಕುದುರೆಗಳನ್ನೂ ಕೆಡವಿ, ಉಳಿದ ಮೂರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ರಥದ ಗಾಲಿಗಳನ್ನು 
ಮುರಿದು ಧ್ವಜವನ್ನೂ ಕಡಿದು ಕೆಡಹಿದನು. ಬಳಿಕ ಶತ್ರುಘ್ಮನು ಕೋಪ 
ದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತ ರಾಜಾಗೆಣಿಗಳೇರುವ ದಿವ್ಯ ರಥವನ್ನುಹತ್ತಿ, ಮಂ ತ್ರಾಸ ಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದನು. ಆಗಲೂ ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ಅಣ್ಣನಾದೆ 
ಕುಶನನಣ್ಭ ತಾಯಿಯಾದ ಸೀತೆಯನ್ನ್ಫ್ಯೂ ಗುರುವಾದ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನೂ 

ಶಿತ್ರುಘ್ನುನು ಲವನಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಗೆದ್ದುದು........ 
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ಮ ದೃಢವಾದ ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಬಿಲ್ಲುಹಿಡಿದ್ಕ, ಅದಕೆ ' 
ತಕ್ಕ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ನ ಬೇಸಗೆಯ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಉರಿದ್ಕು 
ಬರುತ್ತಿರುವ ಶತ್ರುಘ್ನನ ಬಾಣವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪದಿಂದ ಕಡಿದು. ತುಂಡು 
ಮಾಡಿದನು. ಆದನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಶತ್ರುಘ್ನುನು ಲವನನ್ನು 

ಹೊಗಳುತ್ತ, ಮರಳಿ ಕಾಲರುದೃನ ಫಾಲನೇತ್ರದ ದಳ್ಳು ರಿಯಂತೆ ಉರಿಯು 
ತ್ತಿರುವ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ಹೊಡೆದನು. ಆದರೇನು ಆ ಶತುಫ್ಕನಿು 

ಹೊಡೆದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಬಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಲವನು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ 
ಉಬ್ಬಿ ಎರಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಎಲ್ಫೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ 
ಮುಂದಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ತುಂಡಾದ ಬಾಣದ ಒಂದು 

ಭಾಗವು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ಕು ಮತ್ತೊಂದುಭಾಗವು ಹಾರಿ ಬಂದು ೪ನನ 
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ಕೋದಂಡವನ್ನು ಕಡಿದು, ಎಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಗಾಯಮಾಡಿ ಮರ್ಛೆಗೆಡಹಿತು, 

ಆಗೆ ಶತ್ರುಘ್ನನು ಕನಿಕರಗೊಂಡು ಆ ಬಾಲಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, 
ರಾಮಾಕೃತಿಯ ಹಾಗಿದ್ದ ಲನನನ್ನು ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು 

ಹೋದನು. ಬಳಿಕೆ ಬಾಳೆಯಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ 

ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಾವಲಿನ ವೀರರು ಹೊರಟುಹೋದರು. ಇತ್ತ ಮುನಿಕುಮಾರರು, 
ಸೀತಾದೇವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ 
ದರು. ಸೀತೆಯು ಪುಃ)ವ್ಯಾನೋಹದಿಂದ ಮರುಗುತ್ತ ತನ್ಮೆಲೆನನೆಯಿಂದ 
ಹೊರಗೆಬಂದು ಕೈ ಬೆರಲುಗಳನ್ನು ಹಿಸಿಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ತನ್ಮ್ನಮಗನ ಗುಣಶೀಲ 
ಗಳನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಅಳತೆಇಡಗಿದಳು. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರೊಸರಿತು. 
ಬಳ್ಳಿ ಯಂತಿರುವ ಮೈಯ್ಯದುರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ನಿಟ್ಟುಸುರು ಬಲವಾಯಿತು. 
ಹಾ! ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನಕಂದನು ಎಲ್ಲಿರುವನು? ಅಯ್ಯೋ |! ಹಗೆಗಳೊಡನೆ 
ಹೊಡೆದಾಡಿದನೆ? ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದನೆ? ಬಾಣಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಗುವು 
ಏನಾಯಿತೋ! ಅಯ್ಯೊ! ಲವನು ಬದುಕಿರುವನೊ ಇಲ್ಲವೊ ಎಂದು ಗೋಳಿಡು 
ತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಷ್ಟುಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಮಿತ್ತು ದರ್ಭೆಗಳನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ 
ಕುಶನು ಬಂದು ತಾಯಿ ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕಾರಣಸೇನು ಎಂದು 
ಕೇಳಿದನು, ಅಪ್ಪಾ ಕುಶ! ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುದುರಿ 
ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿತಂತೆ, ಅದನ್ನು ಲನನು ಕಟ್ಟ್ರಿಹಾಕಿದನಂತೆ, ಆ ಕುದೃ 
ರೆಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಲನನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದರಂತೆ ಇನ್ನೇನು 
ಹೇಳಲಿ ಎಂದು. ದುಃಖದಿಂದ ಕೊರಗುತ್ತಿರಲು, ಅನ್ಯ್ಯಾ ! ಇದಕ್ಕೇಕೆ 
ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಳಾಸ ? ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನಿರು... ಪ್ರಾಣವನ್ನು. ಕೊಂಡು 
ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಯಮನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸೂರೆಮಾಡುವೆನು? ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಎಂದ್ರು 
ಹೇಳಿ ಅಸ್ಮಗಟ್ಟದಕೆ ಹರಿ ಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸುಡುನೆನು, 
ಉಳಿದ ಅರಸುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಮಾಡುವೆನೆ? ಆಗಲಿ ಅಳೆಬೇಡ. ಬಿಲು ಬಾಣ, ಬತ್ತಳಿಕೆ, ವಜ್ರಕನಚಗೆಳೆನ್ನು ಬೇಗೆಕೊಡು! ನಾನೆ ಹೋಗುವೆನು ಎಂದನು. ಸೀತೆಯು ಸರ್ಣಕಾಲೆಯೊಳಗಿನಿಂದ ಕವಚ, ಬಿಲ್ಕು ಬತ ೪ಿಕ ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಮಗನನ್ನು ಹರಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಳು. ಎಲ್ಛೈ ಜನಮೇ ಜಯನೇ ಲಾಲಿಸು, ನನಗೆ ಈ ಕುಶನ ಪರಾಕ್ರಮನನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುನಕೆ 
ಬ್ರಹ್ಮಾಯುವಾದರೂ ಸಾಲದು? ಬಳಿಕ ಅತನು ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಸಾರ ಮಾಡಿ ವಾಯುವೇಗದಿಂದ ಹೊರಟು ತಾರಕಾಸುರನ ಮಹಾಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ 
ಗುಹನಂತೆ ಶತ್ರುಘ್ಮನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಹೋಗೆಬೇಡ, ಹೋಗಬೇಡ 
ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಆರ್ಭಬಸಿ ಬಾಣದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು, ಡೆ 



(೫5 ಇಸ್ಪಳ್ನ ಗೆಯ ಸಂಧಿ, 

ತತ್ರುಘ್ನನ ಕಿರೀಟಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಜಿರಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತು... ಬಿರುಗಾಳಿ. 
ಬೀಸಿತು. ಧೂಳು ಕವಿದುಕೊಂಡಿತು. : ಕುದುರೆಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದವು.. 
ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕುಶನು ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವೀರರಾದ ನಿಮಗೆ ಕದ್ದು 

ಹೋಗುವುದು ನ್ಯಾಯನೆ? ಕುದುರೆಯನ್ನೂ ಲವನನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಿಕೊ 
ಎಂದು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಆತ ಬಾಣಹತಿಯಿಂದ ಅಳವಳಿದ ಶತು) 

ಘ್ನನ ಪಾಯದಳವು. ಅಯ್ಯೊ! ಇದೇನು ಉತ್ಪಾತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 

ಮೊದಲು ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ಕುದುಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಕೊಂಡನು. ಅವನೊಡನೆ: 
ಹೋರಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು, ಈಗೆಲಾದರೋ ಅನವನಿಗಿಂತಲೂ ವೀರ' 

ನಾದನನು ಬರುತ್ತಿರುವನು, ಆಹಾ! ಹುಲ್ಲೆಯ ಮರಿಯು ಹೆಬ್ಬುಲಿಯನ್ನು 

ಬೆದರಿಸುವಂತೆ ಈ ಬಾಲಕನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿರುನನಲ್ಲಾ ! ಎಂದು. 

ಕಳವಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಬಳಿಕ ಶತ್ರುಜ್ನನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಕುತನಿಗೆ ಇದಿರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ 

ನಿಂತನು ಆದರೂ ಕುಶನು ಜಗ್ಗದೆ ಉರುಬಿನಿಂದ ಕಾದುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು 

ಶತ್ರುಫ್ಮನ ಆಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ದಳಪತಿಯೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತನು. ವೀರೆಮಾತೆ' 

ಯ ಪುತ್ರನಾದ ಲವನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ದಳಪತಿ ಯ ಸಾರಥಿ ರಥ ಧ್ವಜ 

ಗಾಲಿ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಯಮನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದ: 

ಹಗೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕೆಂದು ಬಳಿಕಾತನ ತಮ್ಮನು ಇದಿರಾಗಿ ಕೈ ಕಾಲು. 

ಗಳನ್ನು ಇಳೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಇಡೆದಾಡಿ 

ಕಡೆಗೆ ಸತ್ತುಬಿದ್ದ ಅವನ ತಲೆಯು ಈಶ್ವರನ ರುಂಡ:ಾಲೆಸು ಸರದಲ್ಲಿ 

ಒಂದಾಗಿ ಹೊಳೆಯಿತು ಇದೆಲ್ಲನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಶತು)ಫ್ನನು ಕೋನದಿಂದ 

ಬೀಲ್ಲೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ತಾನೇ ಕೋಪದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಕ್ಕೆನಿಂತು ಕುಶನನ್ನು 

ಮೂರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಲಥ ಬಮಾಡಜೈ, ಆರು' 

ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾರಥಿ ಕುದುರೆ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು 

ಸಾರಿ ಅರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಶುತ್ರುಘ್ನನ ಎದೆಯನ್ನು ಗಾಯಮಾಡಿ, 

ಮೂರ್ಛೆಕೆಡಟಜನು. ಒಂದಕೊಡನೊಂದು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಮಡಿದು ಬಿದ್ದ 

ಮದ್ದಾನೆಯಂತೆ ಶತ್ರುಘ್ಮನು ಮೂರ್ಛಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಮಲಗಿದನು. ಅವನ 

ಸೈನಿಕರು ಸಂಥದಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಕನ್ಯಾವಿಕ್ರಯ ಮಾಡಿದವನ ಸಿಶೃಗಳಂತೆ 

ಪತಿತರಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದರು. ಪಾವನವಾದ ಧರ್ಮದಿಂದ ಪಾನ 

ರಾಶಿಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ವೀರನಾದ ಲವನು 

ಶತು)ಸೇನೆ ಸನ್ನು ತರಿದು ಹಾಕಿದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆಹೋಗಿದ್ದ ಲವನು 

ಎಚ್ಚತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಗಾಳಿಯ ಬೆಂಕಿಯೂ 



| 

ಗ್ 
(00) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ೧೫೩ 

೩೦ದಾಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಏಕವಾಗಿ ರಾಮನ ಸೇನೆಯನ್ನು ದಳೆದಳಿ 

ಸುತ್ತಿರಲು ಉಳಿದ ಭಟರು ಈ ಬಾಲಕರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗು ವರಲ್ಲವೆಂದರಿತು 

ಶ್ರೀರಾಮರಲ್ಲಿಗೆ ದೂತರನ್ನು ಓಡಿಸಿದರು. ಆ ದೂತರು ಭರದಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ 

ಬಂದು ಚರುಪುರೋಡಾಶ ತಿಲತಂಡುಲ ವ್ರೀಹಿ ಆಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾೂಡುನ ಹೋ 
ಮದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಮುಗಳುಳ್ಳಿ ವನಾಗಿ ಕಟಸೂತ್ರ ಕುರಂಗ 
ಶೃಂಗೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಿನನನ್ನು ಹೊದೆದು ಬೆಣ್ಣೈಯಿಂದ ತಣ್ಣ ಸವಾದ 
ದೇಹವುಳ್ಳಿ ನನಾಗಿ ಭರತಲಸ್ಮಣರಿಂದೊಡಗೊಡಿ ಮುನಿಮಂಡಲಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಚಿನ್ನದ ಜಾನಕಿಯೊಡನೆ ಕುಳಿತಿರುವ ರಾಮನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಎಲೈ 
ರಘುರಾಮನೆ |! ನಿನ್ನ ಯಾಗದ ಕುದುರೆಯು ನಿರ್ನಿಫ್ಮ ವಾಗಿ ಸಕಲ ದೇಶಗಳ 
ನ್ಭೂ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಒಬ್ಬ: 
ಬಾಲಕನು ಬಲಗಿರ್ವಿತನಾಗಿ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಜಿ ಕಾಲುಬಲವನ್ನು 
ಸವರಿದನು ನೀರರ ತಲೆನಣಿಯಾದ ಶತು ಘ್ಮನು ಅನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕುದುರೆ 
ಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಂದಿರುಗಿದಾಗ ಮತ್ತೊ ಬ್ಬನು ಬಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನೂ 

ರ್ಛೆಹೋದ ಹುಡುಗನನ್ನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೇನೆ 
ನ್ಸ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವನ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಕ್ಕೆ 

ನ್ನೊಡನೆ ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಅದನ್ನು 
(ಳಿ ಶ್ರೀರಾನುನು ಇದೇನು ಅಶ್ಚರ್ಯ | ಇವರಿಗೇನು ಹುಚ್ಚು ಹಡಿಯಿತೆ ? 
ಥವಾ ದೇಶಾಟನದಿಂದ ಪಿತ್ತ ನೇನಾದರೂ ನತ್ತಿಗೇರಿತೆ? ಆಹಾ! ಯುದ ದಲಿ 
ತ್ರುಘ್ಕನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ವೀರನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವನೆ ? ತ್ರಿಲೋಕಕಂಟಕಿಯಾದ 

ರುಳಾಗಬೇಡಿ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಚಾರಕರನ್ನು ಗೆದರಿದನು. ಆದರೂ ಆ 
ತರು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವರ್ಶನೆಯೆಂದ ದೂತರಾಗಿರುನ ನಾವು ಎಂದಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಾರೆವು, ನಿಮ್ಮ ಸಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಶತು ಎಸಫ್ಯ್ಮನು ಸೋತು ರ್ಛೆಹೋಗಿರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ರಾಮನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಜಿಠಗಾಗಿ ಹಾ! ಶತ್ರುಘ್ನನನ್ನು ಮುರಿದ ಬಾಲಕರು ಇನ್ಫ್ನೆ೦ಂಥಾ ಶೂರರೋ ಕಾಣೆ, ಸ್ಮಣಾ ಈಶ್ಷಣನೇ ನೀನು ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಹೊರಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಟ್ದನು, 

ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಕುಶಲರಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದುದು. 
ಬಳಿಕಾಲಸ್ಮಣನು. ರಾಮನಿಗೆ ತಿ ಸಮಸ್ಪರಿ 

(ನೆಯೊಡನೆ ಆನೆ, ಕುದುಕ್ಕೆ ತೆ ಜು. (ಕೆ 
ಚ 2 » ಶೇರು, ಕಾಲಾಳುಗಳೆಂಬ ಚತರಂಗಬಲನನ್ನು ದಿಕ್ಕುಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುನಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಆರ್ಭಟದಿಂದ 
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೧೫೪ ಇನ್ಪೆತ್ನನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ನಡೆದು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜೀರೀಪಟಹ ಡಿಂಡಿಮಗಳನ್ನು 
ಬಡಿದು ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದಿ ಗರ್ಜಿಸಿ ನೀರಾವೇಶದಿಂದ ಬೊಬ್ಬಿರಿಯುತ್ತಿದ್ದನು 

ಇತ್ತ ಮೂರ್ಛೆಹೋದ ಶತು ಎಫ್ಮನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿ ಸಾಲದೆ, ಕೈದು 

ಗಳ ಗಾಯದಿಂದ ನೊಂದೇಳಲರಾರದೆ, ರಾಹುಗ್ರ ಸ್ಮನಾದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮಲ 

ಗಿರುವುಡನ್ನು ಕಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಕಾಲಜಿತು ಮುಖ್ಯರಾದ ಸ್ನೇನಾಪತಿಗೆಳನ್ನು 

ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆದನು. ಇತ್ಕಲಾ ಲವಕುಶರು ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ 

ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ನೀರರಬಗೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಗಲಿ ಯುಜ್ಯಕ್ಕೆಬರಲಿ ಇವರ 

ವಿಂಕವನ್ನು ಮುರಿಯೋಣನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಅನ್ಯೋನ್ಛರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗೆ ಲವನು ಕುಶನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಣ್ಣ್ಯಾ ! ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 

ಬಲ್ಜೈಯಸೆಟ್ಟನಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು, ಆದಕಾರಣ ವಾಲ್ವೋಕೆ 

ಯ ಉಪದೇಶದಂತೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಡೆಯಃ 

ವೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ನಿಶ್ಚಲ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಜಗಚ್ಛಶ್ರುವಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿಂತ; 

ಎಲೈ ಭಗನಂತನೇ ! ನೀನು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣ್ನಾಗಿರುನೆ ! ಉತ್ತರಾಯ 

ದಕ್ಷಿಣಣಯನಗಳೆಂಬ ಎಂಡು ಬಗೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆವೆ ! ಮೂರು ಮೂರ್ತಿ 

ಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿರುನೆ ! ನಾಲ್ಕು ನೇದಗಳಿಗೂ ಆಕರವಾಗಿರುವೆ | ಈಶ 

ರನ ಪಂಚದೇಹಗೆಳನ್ಗಿಯೂ ಭಾಸಮಾನನಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವೆ ! ನಿನ್ನೂಳಿ! 

ಕ್ಕ ಸಂದ ಅರು ಯತುಗೆಳಲ್ಲಿಸೂ ಸಮನಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಏಳೆ. 

ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿದ ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವೆ ! ನಿನ್ನ ಸಮಾನರಾಔ 

ದೇವತೆಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುನರೆ ? ದಶದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗಿ ದ್ವಾದಶರಾಶಿಗಳಿ? 

ಒಡೆಯನಾಗಿ, ಶತಪತ್ರಮಿತ್ರನಾಗಿ, ಸಾವಿರಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಲಕ್ಷಯೋಜ! 

ವಿಸ್ಮಾರದಿಂದ ಭಾಸಿಸುತ್ತಿರುವೈ, ನಿನ್ನು ವಂಕಾಂಕುರವಾದ. ನನಗೊಂದ 

ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ' 

ಯುಂಯ್ಸಕದಜಾ- 

ಲವನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಡೆದುದು. 

ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು. ಆಬಳಿಕ ಲವನ ಸ್ಕೋತ) 

ಳಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಸೂರ್ಯನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೊಂದು ಧನುಸ್ಸನ: 

ಕೊಟ್ಟು ಹರಿಸಿ ಕಳುಜಸಿದನು. ಲವನು ಆದಕ್ಕೆ ಹೆದೆಯನ್ನೇರಿಸಿ, ಬಾ: 

ವನ್ನುುಹೂಡಿ ಹವಣಾಗಿ ಬರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಲೀಲೆಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂ॥ 

ಯೋಚಿಸುತ್ತ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ವಂದಿರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸವನಪಾನಕರ ಹಾಗೆ ಶತ 

» ಬಲವನ್ನು ಮುತ್ತಿದರು. 

ಮ ಟೆ ಬಜ ಇಟ ಬನ 0 
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ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೧೫೫ 

ಕ 

ರಥ. ಅಂತಪ್ಪ ನೂರು ಶೇರಿಗೆ ಒಂದು ಆನೆ ಇರುವ ಸೇನೆಗೆ ಭ್ರಮಿಯೆಂದು 
ತ್ 

ನೂರು ಕಾಲಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಕುದುರೆ. ಅಂತಹ ನೂರು ಕುದುರೆಗೆ ಒಂದು 

ಹೆಸರು. ಅಂತಹ ಒಂದುಸಾವಿರ ಭ್ರಮಿಗಳು ಇಜ್ಬಿಣಿಸಿ ಮುತ್ತಿದರೂ ಕಣ 

' ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಶಲವರಿಬ್ಬರೂ, ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ಧೂಳೀಸಟಲ ಹ 

ಬಳಿಕ ಹೂತಿಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯುವ ಲವನೊಡನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಯುದ್ಧಮಾ 

ತ್ಲಿರಲು, ಅವನ ಚತುರಂಗೆಸೇನೆಯು ಕುಶನಿಗಿದಿರಾಯಿತು. ಎಷ್ಟುಜನ ನೀರರು 

' ಎಂಥ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ನೋಯಿಸಿದರೂ, ಅದಕ್ಕಿ ಮ್ಹಡಿಯಾದ ಬಾಣ 

` ಗೆಳನ್ನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅಷ್ಟುಜನರನ್ನೂ ನೋಯಿಸುತ್ತ ಧ್ಲೈರ್ಯಕಾಲಿಗೆಳಾದ 

ಕಬ್ಬಾಳುಗಳುಕೂಡ ಮುಂದರಿದು ಬಾರದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಬಲ 

ವನ್ನು ಮುರಿದನು. ಹೀಗೆ ಶತ್ರುಬಲವನ್ನು ಮುರಿದು ಲವನನ್ನು ಕಾಣದೆ 

ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಕುಶನ ಕೋದಂಡನನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಭಕ್ತನೂ ಲವಣಾಸು 

ರನ ಸೋದ:ನಮಾನನೂ ಆದ ರುಧಿರಾಶ್ರಸನೆಂಬ ರಕ್ಕಸನು ಕಿತ್ನುಕೊಂಡೋಡು 

ತ್ತಿದ್ದನು, ಕುಶನು ಅವನನ್ನು ಹಿಂ -ಟ್ಟಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿ, ಅವನ ಶೌರ್ಯ 

ವನ್ಮು ಮುರಿದು, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹುರಿದ್ಕು ದೇಹನನ್ನು ಭೂಮಿಗುರುಳಿಸ್ಕಿ 

'ತನ್ಮ ತನ್ಮುನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದನು. ಇತ್ತಕಡೆ ಲವನ ಬಾಣಗಳಿಂದ 

ಸೇನಾಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. 

ನಾಸಾಪ್ರಜಪ್ರಾರಾ- 
ಕುಶನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಲಶ್ಮಣನು ಮೂರ್ಛೆಹೋದುದು. 

ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಕುಶನಕಣೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆ 
ದನು, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹುಸಿನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತ ಕುಶನು ಬಾಣವನ್ನು 
'ಹೂಡಿ, ಶಿವಿನರೆಗೆ ಸೆಳೆದು ಹೊಡೆದನು, ಆ ಸೆಟ್ಟನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ರಥವು 

' ತಿರುಬುಗರಿಯಂತೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತಕಾಲ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಿತು. 
ಲಸ್ರ್ಮಣನು ಮಗುವಿನ ಪರಾಕೈಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಹಳವಾದ ರೋಷದಿಂದುಬ್ಬಿ 
ಎರಡು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕುಶನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಕವಚಗಳನ್ನು ಕಡಿದು 
ಹಾಕಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಕುಶನು ರೋಷದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ ಆಗ್ಕೇಯಾಸ್ತ್ರ 
ವನ್ಮುು ಹೊಡೆದು, ಅಯ್ಯಾ ! ನನಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಕನಚ ಸೀಸಕಂಗಳ ಭಾರ 
ವನ್ಫುು ತೊಲಗಿಸಿದ. ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮರೆಯಲಾಕ್ಕೆ, ಇಗೋ |! ಬಹು 
ಕಷ್ಟದಿಂದ ನೀನು ಕಾಸಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೇನಿಯ ತೊಡಕನ್ನು ನಿನಗೆ ತಪ್ಪಿಸು 
ವೆನೆಂದು ಸೇನಾಜನರನ್ನು ಸುಬ್ಬು ಬೂದಿ ತಾಡಿದನು. ಆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತನ 
ಸೇನೆಯನ್ನು ದಹಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ವಾರುಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿ 
ಕೊಂಡನು ಕುಶನು ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೂಡಿ ಹೊಡೆದನು, ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ ತಣ 

ತ ತೆ 



೧೫೬ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಶತು )ಘೃರಿಬ್ಬರೂ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿ ರುವುದನ್ನು ಕಂಡು *ಇಲಜಿತುವೆಂಬ 
ಸೇನಾಪತಿಯು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಹೊರನೂಕಿ ತಾನು ಲನನಿಗೆದುರಾಗಿ ಯುದ್ಧ 
ಕೈನಿಂತನು. ಎಲೈ ಕುಶನೆ ! ನೀನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನು ನಿನ್ನಮೇಲೆ ನಮ್ಮ 
ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದೆಂದು ಕೇವಲ ಕರುಣದಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ 
ದರೆ ನಿನ್ಮ ಕೌರ್ಯನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಆಗಲಿ ! ಇನ್ನು ನಿನ್ನಗರ್ವವನ್ನು ಬಿಡು. 
ಹೆಮ್ಮೆಸಡಬೇಡ ಅದರಿಂದ ಫಲನಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಾಲಜಿತುವು ಬಾಣವನ್ನು 
ಹೊಡೆದನು. ಅಯ್ಯಾ ! ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಆಜಗಳ 
ಸ್ಮನದಹಾಗೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರುವೆನು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು 
ಕೊಯ್ಯುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದನು. 

ಆಹಾ ! ಕುಶನ ಬಾಣದ ಬಕ್ಕೆಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ | ನಿಜವಾಗಿ 
ಕ್ರಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಜಿತುವಿನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ತುಂಡುಮಾಡಿತು.. 
ಬಳಿಕ ಮೌನದಿಂದ ಕಾದುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲಜಿಶುವಿನ ಕೈಕಾಲು ತೊಡೆ ನಡುಗೆ 

ಳನ್ನು ಕಡಿದು ಕಡೆಗೆ ಕಾಲನರಮನೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕಲಿಯಾದ 
ಕುಶನು ಉಬ್ಬುತ್ತಿರಲು, ರೋಷಭೀಷಣನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತನ್ಮ ಬಾಹುಬಲ 
ವನ್ಮು ವೆಚ್ಚಮಾಡಿ, ಬಹಳವಾಗಿ ಬಾಲಕರನ್ನು ನೋಯಿಸಿ ಕಾದುತ್ತಿರಲು, 
ಧೀರನಾದ ಲವನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಕೊಟ್ಟ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಸೂರ್ಯನು 

ಕೊಟ್ಟ ಬಿಪ್ಸಿಗೇರಿಸಿ ಹೊಡೆದು ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಂಗಳ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಲು, 
ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಗಾಯವಡೆದು ಆಯತಟೌ್ರಿ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಮೂರ್ಛೆಹೋಗಿ ಭೂಮಿಗೆ 

ಬಿದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಕುಶಲನರಿಬ್ಬರೂ ಸೇನಾಜನರನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಬಡಿದೋಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಲವಕುಶರಿಬ್ಬರೂ, ಶರಚಾನ ಖಡ್ಗ ಪಾಣಿಗಳಾಗಿ' 

ನಗುತ್ತ ನಿಂತಿರಲು, ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಳಿದ ಭಟರು ಹೆದರ, ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ' 

ರಾಮನಿಗೆ ಈ ವಿಸಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ನೆವದಿಂದೆ ದೇನಪುರನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ರಮಣನ ಸನ್ನಿಧಿಗೈ ದಿವರೆಂಬಕ್ಸಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸದರುಣ ಚರಣ 

ಸರೋಜ ಯುಗ್ಮ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀ ನಿಲಯ 

ಕವಿನಾಗಶರ್ಮಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ 

ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಶ್ರೀ. 

-ಲರಾಘಾಣೇೆದ ಲದ - 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೧೫೭ 

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಯಾಂ ಉಂ 

ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾದ ರಾಮನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಿಂದ ಸಂತೈಸಲ್ಪಟ್ಟು 

ಸೀತೆಕೊಡಗೂಡಿ ಅಶ್ವಮೇಧನನ್ನು ಪೂರೈಸಿದುದು. 
ಎಲ್ಫೈ ಜನಮೇಜಯನೇ ಲಾಲಿಸು. ಇತ್ತ ಗೆಂಗಾತೀರದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ 

ಗೊಂಡಿದ್ದ ಶಿ (ರಾಮನು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ತತುಫ್ಪುನು ಏನುಮಾಡಿದನೊ 

ಬಾಲಕರನ್ನು ಗೆದ್ದನೋ ಅಥವಾ ಅವರ ತೋಳಬಲಕ್ಕೆ ಸೋತು ನೊಂದು 
ಹೋದನೋ ! ಎಂಬುದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳುವನರಾರು ಅಎರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವನೋ | 

ಇಲ್ಲವೆ ತಾನೆ ಸೋಲುವನೋ ! ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿ.*ಸಿಕೊಳ್ಳುವನೋ ! 

ಕೈಲಾಗದೆ ಮರುಗುವನೋ ಕಾಣೆನಲ್ಲಾ ಎಂದು ಮರುಗ್ಳಿ ಅಕಟ ! ಈ ನಮ್ಮ 
ಶತ್ರುಘ್ನನೂ ಲಶ್ಷ್ಮಣನೂ ಕನಸ್ಸನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಸೋತವರಲ್ಲ? ಈಗ 

ಈ ಬಾಲಕರ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ನೊಂದರೆಂಬುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆಶ್ವರ್ಯವಾಗುವುದ 
ಲ್ಫ್ಲಾ! ಆಹಾ! ಆ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಇನ್ಫೆಂಥ ಬಲಕಾಲಿಗಳೋ ಕಾಣೆ. 'ಎಲೈೈ 

ಭರತಾನುಜನೇ | ಆ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲದೆ ಸನ್ಮೋಹನಾಸ್ತ 

ದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವರಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶತ್ರು ಫ್ನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳು 
ಏಸು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಭರತನು ಕೂಡಲೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಭಟರನ್ನು ಯುದ್ಧ 
ರಂಗಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿದನು. ಆ ಜಾರಕರು ಯುದ್ಧರಂಗವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಗತಿಗೆ 
ಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಾವಿಣ | ಇನ್ನು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 

ಬಿಡು, ಲೋಕ ಕವೀರನಾದ ಕುಶಲವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಹೊ 
'ರಡು. ಲ್ಮ್ಮಣ ಶಿತ್ರುಘೈರು ಸೇನಾಜನರೊಡನೆ ಜೀವಸಂದೇಓಏಗರಾಗಿ ಯುದ 
ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವರು. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಕಾಣು 
ವರು ಅವರ ಬಾಣದೆಸುಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಜಾಲವು ಶ್ರೀ ಕೈಸ್ಣ್ಯನಿಗೆ 
ಮೊಲೆಗೂಟ್ಟಿ ಪೂತನಿಯಹಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೊಡನೆ 
ಹೇಳಲಂಜುವೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀರಾನುನು ಹಾ | 
ಎಂದು ಹಮೈಸಿ ಮೂರ್ಛೆಹೋದನು. ಬಳಕ ಪರಿಜನರೂ ಯಸಿನರ್ಯರೂ 
ಮಾಡಿದ ಶೈತ್ಯೋಸಜಚಾರ ದಿಂದೆಚ್ಚತ್ತು ಶ್ರೀರಾನ,ನು ಅಯ್ಯೋ [ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು 
ಎಲ್ಲಿರುವನು ? ಅಕಟಕಟಾ | ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಗ್ಗುಡಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟನಟ್ಟು 
ಕುಗ್ಗಿಹೋದ ತಮ್ಮನು ಎಲ್ಲಿದಾನೆ ಅಯ್ಯೋ |! ಸೌಮಿತ್ರಿಯೇ ಆಹಾ ! 
ಯುದ್ಧಶ್ರಮದಿಂದ ಮೂರ್ಛೆಹೋದೆಯಾ ಎಂದು ಮರುಗುತ್ತಿ ದೃನು. ಅದನ್ನು 
ಕಂಡು ಅನ್ಲಿದ್ದ ಜನರಲ್ಲರೂ ಆಯ್ಯೋ |! ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸದೆ ಸೀತೆಯನ್ನು 
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ನಿಷ್ಕರುಣದಿಂದ ತೊಕಿದುಬಿಟ್ಟಿ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಶೂರರಾದ ಲಶ್ಷ್ಮಣ ಶತ್ರುಘ್ನ 
ರಿಗೆ ಇಂತಹ ಕೇಡುಂಟಾಯಿತು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಾದ : 
ಬಾಲಕರಿಗೆ ಸೋಲುವದೆಂದರೇನು ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶತ್ರು ಘೃರನ್ನು ಜಯಿಸುವ ವೀರ 
ರತಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವರೆ ? ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಖುಷಿಕುಮಾರರಿಗೆ ದೊರೆಗಳನ್ನು 

ಗೆಲ್ಲುವ ಬಲವೆಲ್ಸಿಂದ ಬಂದಿತು. ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸೀತೆಯ ' 

ಪುತ್ರರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ? ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನವಲ್ಲನೆಂದು ರಾಮಚಂದೃನಿಗೆ ಕೇಳಿ ' 

ಸುವಂತೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದರು. ಸೀತೆಯ ಮುಖಲಶ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಅನಯನಗಳ 

ಆಕೃತಿಯೂ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವದಂತೆ ? ಅಯ್ಯೋ ! ಹಾ !! ಅವನನ್ನು ಹೆತ್ತ ' 

ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿರುವಳು. ದ್ಧ ನಮ್ಮ ಯಾಗದ ಕ.ದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪರಾಕ್ರ 

ಮವು ಆ ಬಾಲಕರಿಗೆಸ್ಸಿಂದ ಬಂದಿತು. ಎಂಬುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು 

ವೆನು. ದೂತರನ್ನು ಬರಹೇಳು ! ಕರುಣಾಕಾಲಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಮಕ್ಕಳ 

ಮೇಲಣ ಮೋಹದಿಂದ ದಯೆತೋರಿಸಿ ತಾನು ಗಾಯಪಟ್ಟನೋ ! ಹಾಗಿಲ್ಲ 

ವಾದರೆ ಆಹುಡುಗರಿಬ್ಬರೂ ಮಿಡುಕಿನ ಮಿಂಡಾಳುಗೆಳ ಗೆಂಡರೋ ಕಾಣೆ ಎಂದು. 

ಬಿಸುಸುಯ್ದು ಶ್ರೀರಾಮನು ತಮ್ಮಂದಿರ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೆನದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ. 

ರಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಮಹಾವೀರನಾದ ಕುಶನ ಬಾಣಗೆಳ ಬಿರುಹಬೆಯಿಂದ ಬೆಂದು 
ನೊಂದ ಚಾರಕರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿ, ಭಯದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತ ರಾಮನ 

ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದು, ಸ್ವಾವಿಾ | ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಗಳ ಗುರುತೇ ' 
ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಸೇನೆಗಳು ಮಡಿದುಬಿದ್ದವು. ಶತುುಫ್ನನು ಹೇಗಿರುವನೊ 

ಕಾಣೆ, ಇನ್ನು ಈ ದೀಕ್ಷೆಯೇಕೆ ? ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊಗಡು ಎಂದು. 

ನೊರೆಯಿಟ್ಟರು, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೋಪದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ ಅಣ್ಣ್ಯಾ |! ಈ. 

ಚಾರಕರು ಭಯದಿಂದ ಹೆದರಿ ನಡುಗೆತ್ತಿರುನರು ಲಸ್ಮ್ಮಣ ಶತೃಫ್ನರು ಯುದ್ಧ 

ದಲ್ಲಾದ ಬಳಲಿಕೆಯಿಂದ ಮೈಮರೆದಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವರಿಗೆ ಮರಣ 

ನೆಲಿಂದೆ ಬಂದಿತು ! ಸಾಕು. ನೀನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ವ್ಯಧೆಪಡಬೇಡ. ನನ್ನನ್ನು | 

ಕಳುಹಿಸಿನೋಡು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾಣಜಾಲಗೆಳಿಂದ ಬಂದಿಸಿ, ಕುದುರೆಯನ್ಮು ' 

ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು, ಶ್ರೀರಾಮನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ 

ಸಮ್ಮತಿ ಜಾಂಬವ ಸುಸೇಣ, ಅಂಗದ, ಹನುಮಂತ, ನಳ, ನೀಲ, ಕುಮುದ ' 

ಶತಬಲಿ, ಗೆವಯ, ಗೆವಾಶ್ರ ಎಂಬ ಕವಿಗಳೊಡನೆ ಮೂಲಬಲದ ಸೈನ್ಯದವರನ್ನು. 

ಜೊತೆಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ, ಭರತನನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟನು ಆತನು ಗಂಗಾತಟದ ಅರ: 

ಣ್ಲಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಯುದ್ಧರಂಗದ ವೃಂತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ 

ಬರುವಂತೆ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಭರತನ ಗ 

ಆಂಜನೇಯನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ಹಾರಿ, ಚಂಡ ನಿಶ್ರಮತಜ ಕು ನ 
ಚ 
೯ 
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` ಬಾಣಗಳಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸೊಲ್ಲಡಗಿ ಮೈಮರೆದು ಮಲಗಿರುವ ಸೇನಾಜನರನ್ನೂ, 

ಸೂರ್ಯಕುಲಜನಾದ ರಾಮನು ನಿನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಸಾತಕ 

' ತೊರೆದನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಪಮಾಡದೆ. ಸೈರಿಸು ನಾವು ಅನರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ದ 

ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರಮಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳು ನಂತೆ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬವ್ಯ 

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶತ್ರುಘ್ನರನ್ನು ಕಂಡು, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಭರತನಬಳಿ 

' ಬಂದನು. ಆಗ ಭರತನು ಭ್ರಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಮರುಗಿ, ಮನದಲ್ಲಿ ನೊಂದು, 

ಮೂರ್ಛೆಹೋದ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಸೇನಾಜನ 

' ರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಪೊರೆಬಿಟ್ಟಹಾವಿನಂತೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ರೋಷದಿಂದ ಹೂಂಕ 

`` ರಿಸ್ಕಿ ಮೊರೆಯುತ್ತ ಕುಶಲನವರನೇಲೆ ಕೈಮಾಡಲು ಹೊರಟನು. 

ಭರತನು ಕುಶಲವರಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದುದು. 
ಹದವಾದ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಹೊರಟು ಸನ್ಮೋಹನಾಸ್ತ್ವನೆಂಬ ಬಲೆಯ 

ಬಂಧಿಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಭರತನನ್ನೂ ಆತನ 
ಸೇನೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿ ಕುಶಲವರಿಬ್ಬರೂ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, 
ಚಾಸಟಂಕಾರವಂಗೈದು ಹೆಡೆಯೇರಿಸಿ ಬಾಣಗೆಳನ್ಮು ಹೂಡಿಹೊಡೆದು, ಅರಗಳಿ 
ಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮರೆಯಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ಮಹ ಮೋಡಗೆ 
ಳೆಂತೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧರಂಗವಲ್ಲ ಮಯೂಖಮಯವಾಸುವಂತೆ ಬರಿಯೃ 
ಬಾಣಗಳನ್ನೆ ತುಂಬಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ. ಬೇವತೆಗೆಳು 
ಹೂಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು. ಮಾತಾಡಿ ಫಲವೇನು ? ಲವಕುಶರ ಬಾಣದ 
ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ಳಿ ದಿಗ್ಗ೦ತಿಗಳ ಕಿವಿ ಕಿವುಡಾಯಿತು. ನೆಲವೂ ನೀರೂ 
ಒಂದಾಯಿತು. ಕುಲಾಚಲಂಗಳು " ಕುಸಿದುವು. ತಾಪವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ 
ಆದಿಶೇಷನು ನಡುಗಿದನು, ಕೂರ್ಜನು ತಳಮೇಲಾದನು, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ 
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ಸುಳಿವು ಅಡಗಿಹೋಯಿತು. ಎಲ್ಲಿನೋಡಿದರೂ ಬಾಣನುಯವಾದ ಅಂಧಕಾ 
ರವು ಹೆರಡಿಕೊಂಡಿತು, ಬಾಣಗಳು ತಗಲಿದ ಕೂಡಲೆ ಆನೆಗಳ ಸೊಂಡಿಲೂ, 
ಕುದುರೆಗಳ ಕಾಲುಗಳೂ, ವೀರರ ತಲೆಗಳೂ, ಬಿಲ್ಧಾಳುಗಳ ಬಿಂಕದ ಬಿಲ್ಲುಬಾ ಣಗಳ. ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಐಡಿದುನಿಂತ ಗಂಡಾಳುಗಳ ಗಂಡಂದಿರೂ ಭೂಮಿಗೆ 
ಉರುಳಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು, 

ಆಹಾ ! ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗೆಳಾದರೇನು ? ಕುಶನ ಬಾಣದಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬ 
ಲ್ಲರೆ ! ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೋತು ಓಡಿಹೋಗುವರು. ಎಂಬಂತೆ ಸ್ರಣಮಾತ್ರ 
ದಲ್ಲಿ ಕುಶನ ಬಾಣಗಳು ಭರತನ ಸೇನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಡಿದು ಬಯಲುಮಾಡಿತು. : 
ಆಗ ಹನುಮಂತನು ರಾಮನ ಆಕಾರನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 
ಭರತನಿಗೆ , ತೋರಿಸಲ್ಕು ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಕರಯಿಂದ ನೋಡಿ ಉಬ್ಬು ತ್ತಿರುವ 
ರೋಮಾಂಚನದಿಂದ ಮಗು ನೀನು ಯಾರು? ಇವನು ನಿನಗೇನಾಗಬೇಕು ? 
ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಬಹಳ ನಾಗ್ಕಿನೋಯಿಸಿದುದೇಕೆ ಕ ಸೈನ್ಯವನೈಲ್ಲ ಕೊಂದು 
ಹಾಕಿಜೆಯಲ್ಲಾ ! ಇನ್ನಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. 
ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕೋಪದಿಂದ ಫಲವೇನು ? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 
ಸಂಶೋಸದಿಂದ ಸುಖವಾಗಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಶನು ನಸುನ ' 
ಗುತ್ತ ನಾವು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ |ಪೋಷಣೆಗೆ ಸಂದನರು. ಇವನು ನನಗೆ ತಮ್ಮ 
ನಾಗಬೇಕ) ?1ನಾವು ಕಟ್ಟದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೊ ಬಿಡಲಾಕೆವು. ಯುದ್ಧ 
ದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೂ ನಿನ್ಫ್ನ ತನ್ಮುಂದಿರನ್ನ್ಕೂ ಸದೆದು ನಿಮ್ಮ. ಸೇನೆ ಸನ್ಮೂ ಸವರಿದ 
ಬಳಿಕ ನಾವು ತಾಯಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವೆನು. ನನ್ನ್ನ ಹೆಸರು 
ಕುಶನೆಂದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭರತನನ್ನು ಹೊಡೆದನು. . 
ಭರತನು ಅ ಬಾ ಾಘಾತವನ್ನು ತರಹರಿಸಿಕೊಂಡು ನಳ ನೀಲ ಹನುಮರೊಡ 
ಗೂಡಿ ಕಾದುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಕುಶನು ಭರತನಿಗೆ ಹತ್ತು, ನಳನಿಗೆ ಎಂಟ್ಕು, ' 
ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಮೂವತ್ತು, ಜಾಂಬನಂತನಿಗೆ ನಲನತ್ತು, ಅಂಗದನಿೆ ತೊಂ 
ಭತ್ಕು, ನೀಲಕುಮುದರಿಗೆ ನೂರು ನೂರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಾಣದ 
ಮಳೆ ಹುನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಸೇನಾಜಾಲವನ್ನು ತಡೆಗೆಡಿದನು, ಭರತಾದಿಗಳು ಕುಶನ 
ಬಾಣವನ್ನು ಸಹಸಲಾರಷೆ ಮೂರ್ಛೆಹೋದರು. ಆಬಳಿಕ ರಾಮನಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಳೆದುಳಿದ ಆಳುಗೆಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ರಾನುನಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧರಂಗದ 

ವೃತ್ತಾ೦ತವನ್ನು ಬಿಸ್ಕೃವಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಖೇದಯುಕ್ತನಾಗಿ ಶೀರಾ 
ಮನು ಸಂಕಬದಿಂದ ಮರುಗುತ್ತ ಸುಗ್ರೀವ ವಿಭೀಷಣರು ಎಡಬಲಗೆಳಲ್ಲಿ ನಡೆ 

ತರಲು ಮೂಲಬಲದೊಡನೆ ಹೊರಟು ಯುದ್ಧರಂಗೆಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡು 
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ಶ್ರೀರಾವ ನರು ನಕುತವನೇಕ್ತ. ಯುದ್ಧ ಬಾಡಿಯ ನು 

ಮೈಮಕೆದು ಮಲಗಿದ ತನ್ಮುಂದಿರನ್ಕೂ, ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸೇನೆಯನ್ನೂ, ಕುದು 
ರೆಯನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಲಕರನ್ನೂ ಕಂಡು 

 ಆತ್ಯರ್ಯಪಟ್ಟು, ಶ್ರೀರಾಮನು ಆ ಬಾಲಕರನ್ನು ಕುರಿಶು, ಗಂಭೀರವಾದ ಸುಸ್ವ 
` ರದಿಂದ ಎಲ್ಫೆ ಮಕ್ಕಳಿರಾ |! ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಧನುರ್ನಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು 

ನೀವು ವಾಸವಾಗಿರು ವುದಿ€ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಡೆದ ತಾಯಿಯಾರು ? ನಮ್ಮ ಕುದು 

ಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟು ಛಲವು ನಿನುಗೇಶಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು ? ನಮ್ಮ 

ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬು ಬಾಹುಬಲವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು ಎಂದು 
ಕೇಳಿದನು. ಕುಶನು ಹುಸಿನಗೆಯಿಂದ ರಾಮನನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಾಡುತ್ತ,. ಅಯ್ಯಾ ! 
ರಾಜೋತ್ತಮ ! ಕ್ಷತಿ )ಯಧರ್ವದಂತೆ ಕಟ್ಟದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೆ 
ಲಾಠದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜನನ; ಸತಿಯನ್ನು 'ವಜಾರಿಸಿ ಫಲನೇನು ? ಲೋಕವು 
ಈ ಮಾತನ್ನು ಮೆಚ್ಚು ವುದೆ ಓಕ ರಾಮನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಆಗೆ ಕರು . 
ಣಾಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮನು ಅಕಟಕಟಾ ! ಟ್ ಳಾಗಿರುವ ನಿನ್ನೊಡನೆ ' 
ಸಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದೆ ? ನಿನ್ಮು ಜರ ಮಾೂರ್ಛಿಹೊಂದಿ 
ಮಲಗಿರುವ ತನ್ಮುಂದಿರನ್ನು ಕಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣವ ನನ್ನು ಹೂಡಿ 
ದರೂ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂದೆಗೆಯುತ್ತಿದೆ, ಆದುದರಿಂದ ನಿನು ಜನನಸ್ಕಿ ತಿಯನ್ನು 
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯುಂಥಾಯಿತು. ಹೇಳಿದಕೆ ಹೇ ಬಿಟ್ಟ 
ಬಿಡಿ. ಎನಲು ಕುಶನು ಲೋಕಾನಂದಕರವಾದ ಕೂರ್ಬುಡಿಗಳಿಂದ ರಾನುನನ್ಮು 
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ಕುರಿತು ಎಲೈ ರಾಜೇಂದೈನೇ ! ಸೀತೆಯೊಬ್ಬಳೇ ಈ ತಪೋವನದಲ್ಲಿ ಅವಳಿನು 

ಕೃಳಾಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಹೆತ್ತಳು. ಅನುದಿನವೂ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದಾದರಿಸಿ ಸಕಲ 
ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕಿ ಜಾತಕರ್ಮ ನಾಮಕರಣ ಉಪನಯನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಧನುರ್ವೇದವನ್ನು ಕಲಿಸಿದಮೇಲೆ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಪುಣರನ್ನಾ? 

ಮಾಡಿ, ರಾಜನೀತಿಗಳನ್ನುರಿವ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುಹರ್ಷಿಯು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ 
ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಓದಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿದ ಬಲ 

ದಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಯಪುಸ್ಚಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ನಿರಾಲಸ್ಯ್ಯ, ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ್ಣಾ 

ಯುಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೇನೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯಗಳ: 

ಬಂದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಶ್ರೀರಾಮನು ಇವರು ತನ್ನಮಕ್ಕಳೆ ನಿ 

ವೆಂದರಿತು ಸೀತೆಯೆಂಬ ಮಾತು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೆ ಮೂರ್ಛೆಹೊಂದಿ ಚೇತ 

ರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುನ ಸುಗ್ರೀನನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಯ್ಯಾ. 

ಈ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ ಬಾಲಕರು ಪ್ರೌಢರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವರು. ಇವರಾಡಿ& 

ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆಯಾ? ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿಗಳಾದ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರವ 

ಕ್ಕಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ಫೊಂದುಸಾರಿ ಏಚಾರಿಸುವೆಯಾ ಎನಲು ಸುಗ್ರೀವನ. 

ನಸುನಗುತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ! ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೂರ್ಯನಂಶಸಂಜಾತರು. ಪುರಾಣಪುರ 

ಸೊ:ತ್ತಮನ ಸಂತತಿಯವರು. ಇನರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಅನಿ. 

ರೂಪವಾದ ಆಕಾರ ಉಳ್ಳ ನರಾಗಿರುವರು. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿ? 

ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೌರ್ಯ ಧೈರ್ಯಗಳೆಲ್ಲಿಂದಬಂದೀತು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ರಾವ 

ಸುಗ್ರ£ನರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿರುನಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆೇ ನೀಲನೆಂಬ ಕಪಿನಿ 

ರನು ಬಾಳೆಯಗಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಂಡುಹೊ(ಗಲ 

ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಉಗ್ರ ಕೋನಿಯಾದ ಕುಶನು ಕ್ರೂರವಾದ ಬಾ 

ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅವನನ್ನು ಸೋಯಿಸಿದನು. ರಕ್ತಧಾರೆಯ ನದಿಯಂ। 

ಹರಿಯತೊಡಗಿತು, ಆ ರಕ್ಕಧಾರೆಯಿಂದ ನೀಲನಂಥ ಒಂದುಕೋಹಟಿ ಕಪಿಗಳ 

ಎದ್ದು ಯುದ್ಧಸನ್ಫದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತ, ಬಿಟ್ಟ, ಕಲ್ಲು, ಗುಂಡು ಮರಗಳನ್ನು 

ಬಡಿದು ಮೇಲೆಬಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ತನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರು! 

ನೀಲಸೈಸ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಶನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾರಾಥಿಸಿ 

ಧ್ಯಾನದಿಂದ, ಮೆಚ್ಚಿಸಿ, ಆ ಮಹಾಸೈನ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದುವ 

ಯೋಜನ ಅಗಲವುಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ಲಸ್ಮೂ ಅನನ ರಕ್ತವು ಹೊರಸೂಸದಂತೆ ತಡೆಯ 

" :ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರಾಣಿಯನ್ನ್ಯೂ, ತಾನು ತೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಬಾ! 

ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು, ಆ ಬಿಲ್ಬಾಣಗಳ ಬಲ್ಶೈಯಿಂದ ಸೈನ್ಯವನು 

ಸೂರಿಗೊಂಡು ನೀಲನನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೆಡಹ್ಕ, ಸುಗ್ರೀವ ಮೊದಲಾದ ಕಹಿನ 



! 
(ತ್ತ 

ತೆ 

' 

ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೧೬೬೩ 

ರರ ಬಲವನ್ನು ತುಳಿದು ಶತಲೆಕೆಳಗುಮಾಡ್ಕಿ, ಸೇನಾಪತಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 

ಸುಟ್ಟುರುಹಿಸಿ, ವಿಭೀಷಣನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ನೀರೂಗಿಮಾಡಿಸಿ ಆತನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು 

ಹೊಡೆದು ಕೆಡಹಿದನು. 1/1 

ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ನಿಳ್ಳೆಯೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಹೊಡೆದು 

ಸೋಲಿಸಿದ ಕುಶನನ್ನು ಕಂಡು, ಶಿ (ರಾಮನು ಕೋಪಗೊಂಡು, ನಿಶಿತವಾದ 

ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡಿ ಕುಶನಮೇಲೆ ಬಿಡಲು, ತರಹರಿಸಬಾರದ ರಾಮಬಾಣ 

ಗಳು ಕುಶನಮೇಲೆ ಕಾಲಾಗ್ಮಿಯಂತೆ ಹಾಯ್ದು ಬಂದವು. ಆಹಾ ! ಕ್ರತಿ) ಯರ 

ಕೀರ್ತಿಯೂ, ಮನಸ್ಸೂ ಎಂತಹ ಕೂ)ರವಾದುವೊ ನಾನುಕಾಣೆ ! ಬಳಿಕ 

ಎಂದಿಗೂ ಕುಂದದಿದ್ದ ರಾಮಬಾಣಗಳನ್ನು ಅವರೀರ್ವರೂ ಕಟ್ಟಾಯದಿಂದ 

ಕಡಿದುಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೇಳ್ವಡಿಯಾದ ಸೃತಿಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ರಾಮನನ್ನು 

ನೋಯಿಸಿದರು. ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಣಗಳು ನೆಬ್ಳೂ _ರಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು 

ಕೆಂಡು ಶ್ರೀರಾಮನು ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತ ಬಿರುಸರಳುಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ 

ಹೊಡೆದನು. ಆದರೇನು ರಾನಣ ಕು೦ಭಕರ್ಣರ ಕಕ್ಕಸದ ಕಡುಬಲೈೈಯನ್ನು 

ಕವರಿಸುಂಗಿದ ಕೂರಂಬುಗಳ್ಳು ಕುಶಲವರ ಬಾಣಗೆಳಿಂದ ಇಕ್ಕಡಿಯಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ 

ಬಿದ್ದು ಹೋದುವು. ಆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಬೆರಗಾಗಿ ದಿಕ್ಕುತೋರವೆ ಸುಮ್ಮನೆ 

ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಲು ತಂದೆಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಮೇಲೆ ಮೋಹವಪುಂಟೋ ! ಅಥವಾ 

ಇಲ್ಲವೊ ! ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಕುಶಲವರ ಕೂರಲಗುಗಳು ರಾನುನ 

ಸರ್ಮಾಂಗೆದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾವಿಸಿದವು. ಅಕಟಕಟಾ ! ಬೇಸಗೆ ಬಿರುಜಳನನ್ನು ಸಹಿ 

ಸದೆ ಚಿಗುರಿದ ಮಾವಿನಮರವು ಬಸವಳಿದು ಜೋಲುವಂತೆ ಸಾರಥಿಯೊಡನೆ 

ಕಂಗೆಟ್ಟು, ಕೈಯುಡುಗಿ, ಕೋಮಲಾಂಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಬಾಣಗಳ 

ಬಂಬಲಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನು ನೊಂದು ಮೈನುರೆದು ರಥದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದನು. 

ಕೂಡಲೆ' ದೇವತೆಗಳು ಹೊಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು. ದೇವದುಂದುಭಿಗ ೪ 
ಮೊಳಗಿದವು. ಬಳಿಕ ಲವಕುಶರಿಬ್ಬರೂ ಮೈಮರಿದು ಮಲಗಿದ ಶ್ರೀರಾಮನ 
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಕಗ್ಗ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು, ಭರತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ಶತ್ರುಘ್ಮರ ಆಭರಣಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಸ್ತ್ರದ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಗೆಂಟುಕಟ್ಟ 
ದರು. 

ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು, ರಥಾರೂಢರಾಗಿ ಯುದ್ಧ . 
ಮಾಡಿದ ಭಟರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿರುವರನ್ನು ನತಿಡಿನಿಇದು. ಎಳೆತರುವೆನೆಂದು 
ಹೆರಟು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬರುತ್ತಿರಲು, ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಮೌರ್ಫೆಯಿ 
ಲ್ಲದೆ. ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹನುಮಂತನು ಜಾಂಬನ-ತರನ್ನ್ಯು ಕುರಿತು, ಎಲೆ 
ಜಾಂಬವಂತರೇ ! ಈ ಬಾಲಕರ ಮಹಿನುಯನ್ನು ನೋಡಿದಿರಾ |! ರಾಮಾದಿ 

ತ 



೧೬೪ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ವೀರರನ್ನು ರೋಮಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ತೂಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಾ 
ಗಿರುವರನ್ನು ಮಂಡೆವಿಡಿದು ಎತ್ತಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವರು 

ಇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೌರ್ಯ ಧೈರ್ಯಗಳು ಕೈಸಾಗವು. ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೀತೆಯ 
ಬಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. . ಆದಕಾರಣ ನಾವು ಇನರಿಗಧೀನರಾಗಿ 
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೋಕವಇತೆಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯತ್ಯು ' 
ಹೇಳೋಣ |! ಭಕ್ತವತ್ಸಲೆಯಾದ ಆ ದೇವಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲಹಿದರೆ ಸಲ 
ಹಲಿ ! ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಿಡಲಿ ! ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಷ್ತರಲ್ಲಿಯೆ ರಣಾಂಗಣ 
ವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಕವೀಂದ್ರರಬಳಿಗೆ 
ಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂಧಿಸಿ, ಹಾಸ್ಯವಚನಗೆಳಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತ 
ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆ ಹನುಮ ಜಾಂಬನಂತರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬೇಗೆ 

ಬೇಗನೆ ಬಂದ, ಮಕ್ಕಳೇನಾದರೋ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾನಕಿಯನ್ನುು 
ಕಂಡು, ರಾಮಾದಿಗಳ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಮೈಯುಡುಗಿ, ಶೈಗುಂದ್ಕಿ 

ಕಾಂತಿಗೆಟ್ಟೆ ಹನುಮಂತ ಜಾಂಬವಂತರನ್ನು ಪಾದಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕೆಡಹಿ ನಮ 
ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸೀತೆ ಇಂತೆಂದಳು:-ಅಕಜಾ ! 

ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಯಾಗಿ ಖಸಿಧರ್ಮದಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು 

ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಈ ರಾಜಪುತ್ರರ ಆಭರಣಗಳೇಕೆ ? ಸ್ವಾಮಿಭಕ್ತಿಪ 

ರಾಯಣರಾದ ಉತ್ತಮರಾದ ಈ ಭಕ್ತಶಿಖಾಮಣಿಗೆಳಿಬ್ಬರೂ ಮಹಾಶೂರರು 

ಇವರನ್ನೇಕೆ ಹೀಗೆ ಭಂಗೆಪಡಿಸಿದಿರಿ ! ಅಯ್ಯೊ ಮಕ್ಕಳಿರಾ ಮುಂದುಗಾಣದೆ 

ಮಹಾಸರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ನೀತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿನಡೆದಿರಿ ! ಹಾ ||! 

ಈಗೆ ನಾನು ಏನುಮಾಡಲಿ |! ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ವಾಲ್ವೀಕಿಯು ಇನ್ನು ಬರಲಿ 

ಲ್ಲನಲ್ಲ್ಯಾ ! ಅಪ್ಪಾ ಮಗು ! ಈ ಕಪಿನೀರರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರೆದೊಯ್ದು ಯುದ್ಧ 

ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಾ ಎಂದು ಪ್ರಲಾಪಿಸಿದಳು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಲನನು ಪ್ರಣ 

ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 

ಮಲಗಿಸಿದನು. 

ಬಳಿಕ ತ್ರಿಲೋಕಜ್ಞಾನಿಯಾದ ನಾರದನಮುಖದಿಂದ ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು 

ಕೇಳಿ ವಾಲ್ವೀಕಿಯು ಅತ್ಯಾತುರದಿಂದ ಹೊರಟು ಆಶ್ರನುದಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲತಿ 

ಸೀತೆಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿಯುತ್ತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿ 

ಸಲು, ಕುಶಲವರು ಕುಶಲಾಗಮನವನನ್ನು ಬಯಸಿ. ಖುಸಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 

ಬಳಿಕ ಧನುರ್ವೇದನೇಮೂರ್ತಿವೆತ್ತಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 

ಮಣಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿರಾ |! ನೀವು ಶ್ರೀರಾಮನ ಸೇನೆಯೊಜನೆ 

ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಬಿದ್ದುಕ್ಕೂ! 
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ದನರು ಯಾರು ? ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹಗೆಗೆಳ ಬಾಣಘಾತನೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸ 

ದಲ್ಲಾ ! ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇಂತಹ ಕೌರ್ಯವು ಉಂಟಾಯಿತು: ಎಂದು ಕೇಳಲು 

ಕುಶನು ಎಲೈ ಗುರುವೆ ! ನಿಮ್ಮ ಕರುಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಸದಾ ಶುಭವೇ ಆಗೆ 

ವುದು. ಇದೇನು ಹೀಗೆ ಕೇಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶಬಲದಿಂದ ಶತ್ರುಗೆ 

|; ಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ವಿಜಯರಾದೆಘ. ಶಾಂತವಾಜ ನಿಮ್ಮ ಈ ಆತ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೂತ 

ಹಂಸೆಯಾಯಿತು. ಹೇಳಿ ಫಲವೇನು ? ನಮ್ಮ್ಯಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದಾನೊಂದು 

ಕುದುರೆಯನ್ನು ಈ ಲನನು ಕಟ್ಟಿದನು. ಆಬಳಿಕ ಶತ್ರುಸೇನೆಯು ಸುತ್ತು' 

ಗೆಟ್ಟತು ಬಳಿಕ ನಾನು ಶತ್ರುಘ್ಮನೊಡನೆ ೫ಾದಾಡಿದೆನು. ಆಮೇಲೆ. ಭರತ 

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾನಾದಿಗೆಳು ನಡೆತಂದರು. ಇನ್ನು ಹೇಳುವುದೇನು ? ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ 

ಬಂದನರಿಲ್ಲರನ್ನುಗೆದ್ದು ಸೇನೆಯಲ್ಲೊಂದು ನೊಣವನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ಕೊಂದು 

ಹಾಕಿದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ಮು ಕೇಳಿ ಆನಂದದಿಂದ ಉಬ್ಬಿ ವಾಲ್ಮೀ 

ಕಿಯು ಆಹಾ | ತಪ್ಪಾಯಿತು. ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಎಂದು ಹಲುಬಿತ್ತಿರುವ 

ಸೀತೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಮಾಡಿ ಖಸಿಕುನತಾರಕರೂಹನೆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ 

ಬಂದು ರಾಮನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಗಳನ್ನೈಲ್ಲ, 
ಕಿಶ್ನುತರಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 

ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾದ ರಾಮನು ವಾಲ್ವೀಕಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು 
ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪೂರೈಸುನಿಕೆ. 

ಎಂಬ ದೂರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಕುಶಲವರು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಭೂಮಿ 

ಯಮೇಲೆ ಹರಡಿದಕೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಯುಧಗಳು, ಆನೆ, ಕುದುಕ್ಕೆ ಅಳಿದು 

ಬಿದ್ದ ವೀರರು, ಅಂಗೆಹೀನರಾಗಿ ಅಸುಬೊರೆದ ಯೋದರೇ ವೆಡದಲಾದವರ 

'ಮೆದೆಗಳು ಪರ್ವತಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು 
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುಂಜಿ ಹೊರಟು ಮೊದಲು ಇಂದ್ರಜಿತುವಿನ ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರದಿಂದ 
ಮೂರ್ಛೆಹೋಗಿ ಸಕಲಸೇನಾಸಮೇತನಾಗಿ ನಸುಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುಗಳೂ ಸಂಜೆ 
ಯತಾನರೆಯಂತಿರುವ ಮುಖವೂ, ಕಾಂತಿಗುಂದಿದ ಅವಯವಗಳ ಕೈಯಿಂದ 
ಜಾರಿ ಕೆಳಕ್ಕೆಬಿದ್ದ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳೂ, ಬಾಣಹತಿಯಿಂದಾದ ಗಃಯಗಳಿಂದ 
ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತವೂ ರಕ್ತಧಾರೆಯಿಂದ ನೆನೆದುಹೋದ ಬೀಹವೂ ಉಳ 
ರಾಮನನ್ನು ಕಂಡು ಆತ್ಮರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು.  : ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಕೆಲಿದ 
ಕನತಿಂಡಲೋದಕವನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಲ್ಕು ಶೆ 1 ಚ ಗ ವೂ ೨ ಶೀಷ ಕಾಯಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 

ಜ್ ಜಂ * £ ಖ್ಜರವ .. ಆಗ ಆ ಖುಹಿವರ್ಬುನು ಭಕ್ತವತ್ಸುಲ |! 



ಕ್ರಾಸ 

೧೬೬ . ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ: 

ಜಗನ್ನಾಥ !! ಸರ್ವಕಾರಣ ! ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ! ಕೃಪಾನಿಧಿ ! ನಿಷ್ಕಾಮ 
ವ್ರತ |! ರಘುರಾಮಾ |! ಲೋಕಾಭಿರಾಮಾ | ಚಿತ್ಕಾವಧಾನ ಚಿತ್ಮಾವಧಾನ 
ಎಂದು ಹೊಗಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ ರಾಮನ ಸಹಿರಿಮುಡಿಯಮೇಣೆ ದೇವತೆಗಳು 

ಹೂವಿನಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು ದೇವಭುಂಭಿಗೆಳು ನೊಳೆಗಿದವು. ವಾಲ್ಚೀ 

ಕಿಯ ಮಂತೃ್ರಬಲದಿಂದ ಭರತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಶ್ರುಘ್ನದಿಗಳು ಜೀವಿಸಿದರು. 
ದೇವತೆಗಳು ಆಮೃತಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೋಕಿಸಲು ಸತ್ತುಬಿದ್ಧಿ ದ್ವವರೆಲ್ಲರೂಮತ್ತೆ 
ಬದುಕಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊಳೆದರು. | 

ಬಳಿಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಧ್ಯಾನಮುಖದಿಂದ ಕಾಮಧಥೇಸುವನ್ನು ಬರಿಸಿ 

ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಸೇಕನಗೆಯ್ಸಿ, 

ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿ, ಸಂತೋಸಚಿತ್ತನಾಗಿ, ಭರತಾದಿಗಳೊಡನೆ ಕುಳಿ 

ತುಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ದಿವ್ಯವಾದ ಸ್ತೋತ್ರಂಗಳಿಂದ 

ಹೊಗಳಿ ಕುಶಲನರನ್ನ್ನು ಕರೆದು ಪಾದಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕೆಡಹಿ, ಎಲ್ಫೆ ರಾಜೇಂ 

ದ್ರನೇ ! ಕೋಪಮಾಡಬೇಡ ! ನಿನ್ನನ್ನು ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಯೆಂದು. ಮಕೆ 

ಹೊಕ್ಕವರನ್ನು ಕಾಯುವ ಧೀರನೆಂದು ವೇದಕಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಿರು 

ವವು. ಈಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ಫ್ನ ತನುಜಾತರು. ಸೀತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. 

ಬಾಲಭಾನದಿಂದ ರೀತಿನೀತಿಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು ನಾನು ಆಶ್ರ 

ಮದಲಕ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ವರುಣನು ತಾನು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಯ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕರೆಸಿದ 

ನಾದುದರಿ೦ದ ಪರ್ಜನ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆಸು. ಹೀಗಾಗುವ ಕಾರ್ಯುಗಾರಣ 

ಗಳನ್ನು'ನಾನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ೫ಾರಣ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ಮಿಸಿ ಕಾಪಾಢ 

ಬೇಕು ! ಹುಹ್ಟದಮಗೆನು ನಿನೀತನಾದರೂ, ಧೂರ್ತ ನಾಗಿದ್ದರೂ, ತಂದೆಯಾ 

ದವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಸನವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಆದಕಾರಣ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 

ಆದರಿಸಿ, ಇವರ ಅಪರಾಧನನ್ನು ಶಮಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 

ಬಳಿಕ ಶ್ರೀರಾಮನು ಲಶ್ಷ್ಮಣನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯಾ ! 

ಸೀತಾದೇವಿಯು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಡೆದಳು ಬಲ್ಗೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಲು 

ಸ್ವಾಮಾ ! ತಮ್ವ ಆಜ್ಞ್ವನುಸಾರವಾಗಿ ಗೆಂಗಾತಚಿದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿ 

ಯನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಬಂದೆನೇಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಾದುದನ್ನು ಕಾಣೆ 

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ತಾನು ಸೀತೆಯು ಏಕಾಕಿನಿ 

ಉಾಗಿ ನರಳುವದನ್ನು ಕಂಡುದು ಮೊದಲು ಅನಳು ಯಮಳರನ್ನು ಹೆಡೆದು ಆ 

ಮಕ್ಕಳು ಈನರೆಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧರಾಗಿ ಗಳೆದು ತನ್ನಮೂಲಕ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗೆ 

ಳನ್ನು ಶಲಿತು, ಶೂರರಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ಉನುನನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಸತ 

ಮರಿಸುಹನ್ನು ತಿಳಿದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕ್ಯ 



ತ್ರ ಗ 

ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೧೬೭ 

ರಿಸಿದನರಿಗೊ ಸಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನು ರಾನುಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ 
ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ವಟಿಗಳು ಖುಹಿಪ್ರತ್ರರ ಅತೃಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 

ವೀಣೆಯನ್ನು ತಂದಿತ್ನರು. ಅದನ್ನು ಉಡಿದು ಕುಶಲವರಿಬ್ಬರೂ ಎರಡನೆಯ 

ತುಂಬುರನಾರದರಂತೆ ತಾವು ವಾಲ್ಮೀಕಿನುಹರ್ಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದ ರಾಮಾ 

ಯಣವನ್ನು ಸಾವೇರಿ, ಗುಜ್ಜರ, ಗೌಳ್ಕ ಏಳಮಂಜರಿ, ಭೈೈರವಿಗಳೆಂಬ ಶುದ್ಧ 

ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ರಾಗಂಗಳಿಂದ ಸ್ಕಾಯ್ಕಿ, ಸಂಚಾಲನ್ಕ ಆರೋಹಣಾನರೋ 

ಹಣ ಲಾಲಿತ್ಯಗೆತಿಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಕಿನಿಗಿಂಪಾಗುನಂತ್ಕ, ಗಾನರಸ ಪ್ರವಾಹವು 

ಮುಂಬರಿನಂತೆ, ಕೇಳ್ವವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವು ಕೃಗೊಡುವಂತೆ ಮೊದಲಿಂದ 

ಕಡೆಯನರಿಗೊ ಹಾಡಿದರು. ಆದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದತುಂದಿಲಸ್ವಾಂತನಾಗಿ 

ಶ್ರೀರಾಮನು ನಸುನಗೆಯಿಂದ ಬಾಲಕರನ್ನು ಕಂಡು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ ಸೌಮಿ 
ತ್ರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲೈ ಲಸ್ಷ್ಮಣ! ಈಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡು, ಇವರು ಪೂರ್ಣಾ 

. ನುರಾಗವನ್ಮುಂಟುಮಾಡುವ ರೂಸಿದಿಂದಲ್ಕೂ ಲಲಿತವಾದ ಕಂಠಸ್ವರದಿಂದಲೂ 
ಥಳಥಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಾವಣ್ಯಯುಕ್ತವಾದ ಮುಖಭಾವದಿಂದಲ್ಕೂ ಅಂಗಗಳ 
ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೂ, ನಡೆನುಡಿ ಬೆಹಗುಗಳಿಂದಲೂ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೆನೆಯುವಂತೆ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಸೀಕೆಯನ್ನು ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟ ವಿರಹಾಗ್ಮಿಯೆಂಬ ಬೆಂಕಿಯು, 
ಈಮಕ್ಕಳ ಮುಖಸಂದರ್ಶನದಿಂದ ಆದ ಆನಂದಾಶು)ಗಳಿಂದ ನಂದಿಹೋಯಿತು. 
ಆಹಾ ! ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದ ಅನ್ಯರು ನನ್ನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಮಾಜಬಬ್ಲರೆ ? 
ಹೇಳು ಎಂದು *ೈಳಿದನು. 

(.. ಎಲೈ ದೇವನೆ ! ನನ್ನ ನಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಬಾಣಗೆ 
ಳೆಂದಿಗೊ ಅನ್ಯರಿಂದ ತಡೆಗೆಡೆದು ಬೀಳಲಾರವು ? ಇವರು ನಿನ್ನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ 
ಶಾರಣ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯು ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪರಿಗ್ರ 

'ಹಿಸಿ ಅದರಿಸು ಎಂದು ಲಸ್ಮ್ಮಣನು ಹೇಳಲು ರಾಮನು ವಾಲ್ತಿ ಯನ್ನು ಶಿ ಕೊಂಡಾಡಿ, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, ಎಲ್ಫೈ ಮಕ 
ಳಿರಾ ! ನೀವು ಯಾರಕುವರರು, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯಶಕೌರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂ 
ದುವು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಆ ಕುಶಲವರು ರಾಮನಡಿಗೆರಗಿ, ಸ್ವಾಮಾ | 
ನಾವು ಸೀತಾದೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಸಿ ಯ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ ವು ಆತನುಪದೇಶಿಸಿದ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಏದ್ಯಾಬಲದಿಂದ ನಮಗಿಂತಹ ಕೌರ್ಫ 
ಉಂಟಾಯಿತು. ಬಾಲಭಾವದಿಂದ ಅರಿಯದನರಾಗಿ ನಿನ್ಹು ಪಾದಗಳಿಗೆ ದ್ರೋಹ 
ಮೂಡಿದವು. ನಮ್ಮ ಅಸರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು, 
ಬಳಿಕ ಶ್ರೀರುಮನು ಸಂತೋಷವಿನ್ನ್ಮುಡಿಯಾಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಣಿದೆತ್ತ್ವಿ ಬಿಗಿಯವ್ಪಿ ಮುದ್ದಿಸ್ಕಿ ಪ್ರತ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಮುಖನನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು 



ನ್ದ ವಿನ 

೧೬೮ ' ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಸೆಂಧಿ. 

-೬.. ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ವಾಸನಿಸ್ಕಿ ಆನಂದಬಾಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮಾನಮಾಡಿಸಿ 
ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ, ತಮ್ಮಂದಿರೊಡಗೊಡಿ, ಆಸಂದಸಾಗರದ 

ಮುಳುಗಿ ಮಗ್ಗನಾದನು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡು ಸೇನಾಜನರ ಸಂತೋಷ 
ಅಧಿಕವಾಯಿತು. ಮಂಗೆಳವಾದ್ಯಗಳು ಭೋರ್ಗೆರೆದವು. ಆಬಳಿಕ ಶ್ರೀರ 

ಮನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಎಲೈ ಕಾಂತಮೂರ್ತಿಯೆ |! ಲೋಕನಿಖ್ಯಾತಃ। 

ಳಾದ ಸೀತೆ ಪರಿಶುದ್ಧೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾದರೂ ಲೋಕಾಪವಾದಕ್ಕಾಗಿ' 
ಅವಳನ್ನು ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟೆನು. ಹೇಗಾದರೂ ಅವಳು ನಿನ್ನ ದಯದಿಂದ ಪುತ್ರ, 

ಶ್ರೀರಾಮನು ಸೀತೆಯೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಯಜ್ಞ ನಾಡಿದುದು. 

ನತಿಯಾದಳು. ಆದಕಾರಣ ಇನ್ನು ತಡಮಾಡದೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿ? 

ಕಳುಹಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ತನ್ಮುಂದಿರೊಡಗೂಡಿ ಕುಶಲನರನ್ನು ರಥದ 



ಕ (22) ' ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗೆ ಹ. 
೧೬೯ 

ಕುಳಿ ರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಥಾಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಯಜ್ಞವನ್ನು 

ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿ, ಮೂರುಲೋಕಗಳೂ ದಣಿದು ಹೊಗಳುವಂತೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ 

. ಸಕಲರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು. 

ಇತ್ತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಒಬ್ಬನೇ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು 

ಸೀತೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೊರಗುತ್ತ ಹಾ! ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇನಾದರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು, 

' ಬದುಕಿರುವರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಕಾಣೆನಲ್ಲಾ ಎಲೈ ತಂದೆಯೇ ! ಆ ಮಕ್ಕಳೆ ಮುಖ 

' ವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪತಿವಿರಹನನ್ನು ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಲ್ಲಾ ! ಅಂತನ 

ರನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಂದೆ ಹೇಳು ಎಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅತ್ಮಳಾು. 
ಆಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನನಮಾಡಿ, ಅವ್ವಾ ! ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 

ಅವರ ತಂದೆಯು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ನಿನ್ನನ್ನು 

ಗಂಡಸಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬರುವೆನು ನಡೆ ಎಂದು ನಯನಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದನ 

ಳನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಸಿ, ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿ ರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು, ಶ್ರೀರಾ 

ಮನನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸೀತೆಯನ್ನೊಬಪ್ಪಿಸಿದನು. ಆಬಳಿಕ ಶ್ರೀರಾಮನು 
ಪತ್ಮ್ರೀಪುತ್ರರಿಂದೊಡಗೊಡಿ ಸುಖದಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದನು. 

ಎಲ್ಫೆ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೂ ಆವನ ಮಕ್ಕಳಾದ 
ಕುಶಲವರಿಗೂ ನಡೆದ ಕಾಳಗವನ್ನು ಕೇಳಿದೆಯಾ? ಪುಣ್ಯಕರವಾದ ಈ ಕಥೆಯು 
ಬಹು ರಮ್ಯುವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಮೂರುಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದನ 
ರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖಸಂತೋಷಗಳು ಹೆಚ್ಚೆ ಸತ್ಸಂತಾನಸುಖ 
ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ಸದ್ಗತಿಗಳುಂಟಾಗುವುವು. ನೀನು ಕೇಳಿದಕಾರಣ ನಾನು ಕಥೆಯನ್ನು 
ಹೇಳಿದೆನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಮೇಲೆ. ಮತ್ಕೊಂದು ಕಾಳಗವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ 
ವಾಗಲಾರದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಭ್ರುವಾಹನ ಅರ್ಜುನರ ಕಾಳಗವನ್ನು 
ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು ಎಂಬದಾಗಿ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ದೇವಪ್ರರನಿಲಯ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಜನಮೇಜಯನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ 
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ ಮಕರಂದ ಮಧು 
ಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀನಿಲಯ ಕವಿನಾಗಶರ್ಮಪ ಜೀತ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ 
ಕಥಾಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಕ್ಕೊಂದನೆಯಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಮಂಗಳಮಸು . 

ಕಾಕಿ... 



೧೭೦ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಎಯುಳ ಯುರ 

ಬಭ್ರುವಾಹನ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮರ ಯುದ್ಧ, 

ಎಲ್ಫೆ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನನ್ನು ಬೈದು 
ನೂಕಿದನೇಲೆ ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿ 

ಕೊಂಡು, ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಯುದ್ಧಸನ್ಮದ್ಧನಾಗಿ ' 

ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದನು. ಭೂಮಂಡಲವು ಚತುರ್ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿ 
ಹೋಯಿತು ಸಿಂಧಸೀಗುರಿ ಪತಾಕೆಗಳಿಂದ ನಭೋಮಂಡಲವು ಮುಚ್ಚಿಹೋ 

ಯಿತು. ಪದಾತಿಗಳ ಧೂಳಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವು ಮರೆಯಾಯಿತು. ಹೀಗೆ 

ಹೆಣ್ಣಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಚತುರಂಗಬಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಬುದ ಆನೆಗಳೂ, ಹತ್ತುಕೋಟ 

ರಥಗಳೂ, ಎರಡರ್ಬುದ ಕುದುರೆಗಳೂ, ಮೂರು ಅರ್ಬುದ ಕಾಲಾಳುಗಳೂ 

ಸಂಧಿಸಿರಲು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾದ ಸುಬುದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದ ವೀರರು 

ಒಬ್ಬಾಗಿಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮ್ಮಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದಿರುವ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸೇನಾಜಾಲ 

ದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರಚಮತ್ಕಾರಗಳಿಂದಲಂಕೃತವಾದ 

ಪೊಂದೇರನ್ನುು ಹತ್ತಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯ ಮಗನಾದ ಬಭುುವಾಹನನು ಯುದ್ಧಾಂ 

ಗಣಕ್ಕೆ ನಡೆತಂದನು. ಎರಡು ಕಡೆಯ ಸೈನಿಕರೂ ಉರವಣೆಯಿಂದ ಕೈಮಾಡಿ 

ದರು. ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುವ ಸೇನಾವ್ಯೂ 
ಹವು ಹಗೆಗಳ ಪಡೆಯಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಆಗ ಯುದ್ಧರಂಗವು ತೇರಗಾಲಿಗಳ 

ಗೆರ್ಗರಥ್ವನಿಯಿಂದಲೂ, ಆನೆಗಳ ಕೊರಲಗಂಟೆಗಳ ಗಣಗೆಣಶಬ್ದದಿಂದಲೂ, 

ಕುದುರೆಗಳ ಹೊಂಕಾರದಿಂದಲೂ, ಇಾಲ್ಮಡೆಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ಸೇನೆಗಳ . 

ಕಾಲ್ವನಿದಿಂದಲೂ, ರಣಭೇರಿ ಮೊದಲಾದ ವಾದ್ಯಗಳ ಮಹಾ ಫೋಷದಿಂ 

ದಲೂ, ಕಹಳೆಗಳಿಂಜೊಡಗೂಡಿದ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರದಿಂದಲೂ, ನೀರಭಟರು ಅಪ್ಪ 

ಳಿಸಿಹೊಇಡೆಯುವ ಬಾಹುಧ್ವನಿಯಿಂದಲೂ, ರಥಿಕರು ಯುದ್ಧಾಭಿಮುಖರಾಗಿ ' 

' ಊದುವ ಶಂಖಧ್ವನಿಯಿಂದಲೂ, ರಣರಂಗದ ಕಲಕಲನಿನಾದದಿಂದಲೂ, ಪಟಹೆ 

ಢಕ್ಕೆಗಳ ರವದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ರಣಮಂಡಲವನ್ನು ಕಿವುಡಾಗಿ ಮಾಡಿತು. 

ಬಳಿಕ ಉಭಯಸೇಸನೆಯ ವೀರರೂ ಚೂಣಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಜಾಣತನ 

ದಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊರಸಾರಿ ಬಾಣ, ಪರಶು, ಗದೆ ಕುಂತೃ ಶಕ್ತಿ 

ಭಿಂಡಿವಾಳ, ಕೆತ್ತಿ, ಗುರಾಣಿ, ಕಠಾರಿ, ಈಟಿ. ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು 

ಬಡಿದು, ನಾನಾಸ )೫ಾರವಾದ ಹಸ್ತ ಲಾಘನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಕೌರ್ಯದಿಂದ , 

ಹೊಡೆದಾಡಿದರು. ಮಾವಟಗೆರು ಮಡ್ದಾನೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ವೈರಿಗಳಮೇಲೆ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ಗ೧೭ಗಿ 

' ಸುಗ್ಗಿ ಸಿದರು. ರಾವುತರು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಾಯದಿಂದ ಕೆಣಕಿ ಹಗೆಗಳ 

ನ್ಟ 

ಮೇಲಿ ಕೆಡಹಿದರು. ಪಟುಭಳಗಾದ ರಥಿಕರು ತನ್ಮು ತೇರಗಾಲಿಗೆಳೆ ನಾಟ್ಯ ಧ್ವ 

ನಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತೆಮಾಡಿ ಗಂಡಾಳುಗಳ ತಂಡವನ್ನು 

ಬೀಳಿಸಿದರು. ಪದಾತಿಗೆಳು ಶತ್ರುಗಳ ಮೂಲಬಲನನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಹೊಯ್ದಾಡಿ 

ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಹಗೆಗಳ ತಲೆಯನ್ನು ಚಂಡಾಡಿ ಆರ್ಭಟಓಧ್ಯ್ಮನಿ 

ಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದರು. ಮುಂಗಾರಸಿಡಿಲಂತೆ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಧನುಷ್ಟಂ ಕಾರ 

ದಿಂದ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಥವನ್ನುಏರಿ ಬಗು)ವಾಹನನು ಬಾಣ 

ಗಳ ನುಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತ ಅರ್ಜುನನಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಶಂಡಿಯೊಡನೆ 

ಸ್ರತಿಭಟಿಸಬಾರದೆಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಣಿದೆರಗಿ ಕಾಲುಹಿಡಿದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ 

ಜರಿದು ನೂಕಿದೆಯಲ್ಲಾ ! ಇನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೌರ್ಯನನ್ನು ನೋಡು 

ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಗೆಬ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು 

ನಿನ್ನ ಮಗನಲ್ಲ ! ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಭಹಿಸ್ಕಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ 

ಹೊಡೆದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಶೂರನಾದ ಅನುಸಾಲ್ಕನು ಎಲಾ ನೀಚ ! 

ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಧರ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಿಳಿದುಕೊ 

ದೆ ಅಪಾರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ತಂದೆಯಮೇಲೆ ಪರಾಕ್ರಮ 

ವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲ ! ನಿನ್ನಂತಹ ಧೂರ್ತರಾರು? ಎಂದು ಕೂರಲ 
ಗುಗಳ ಕೋಟಲೆಯಿಂದ ಬಭುವಾಹೆನನ್ಮು ಹೊಡೆದನು. ಆಹಾ ! ಇದೇನು 

ಹುಸಿಪೆಟ್ಟುಗೆಳೊ ! ಹಸಿಯಗೆರಿಗಳೊ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನಬಲನೆ ಇಷ್ಟೋ ! ತಲೆ 
ಯೊಡನೆಕೂಡಿದ ಮುಂಡದಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆಬಂದುದು ಲೇಸಾಯ್ಕು. ಅಹಹ 

ಆಶ್ಚರ್ಯ ! ಈ ಬಾಣಘಾತವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊ ಎಂದು ಬಭ್ರು ವಾಹನನು ನೂರು 
ಬಾಣ”ಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಅನುಸಾಲ್ವನು ಆ ಬಾಣಗೆಳೆನ್ನು ತಡಗೆಡಿದು ಬರ 

' ಸಿಡಿಲಗಿಂಕಲೂ ಇಮ್ಚಡಿಯಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಭುುವಾಹನನಮೇಲೆ ಹೊ 
ಡೆದು ಕಣಿಗೆರೆದನು. ಧೈೈರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಶೌರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಬಾಣಪ್ರಯೋಗೆದ 

( - ಲ್ಲಿಯೂ, ಬಿಂಕದಲ್ಲಿಯೂ, ಕಾಯಪುಸ್ಟಿಯಕ್ಲಿಯೂ, ಸರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ, 
ಪಂಥದಲ್ಲಿಯೂ, ಕೈಚಳಕದಫ್ಲಿಯೂ ಚಮಶ್ಶಾರದಲ್ಲಿಯೂ, ಅಟ್ಟಿ ಹಾಸದ ಬಿರು 
ದಿನಲ್ಸಿಯೂ, ಆಬಭ್ರು ವಾಹನ ಅನುಸಾಲ್ವರಿಬ್ಬರೂ ಸಮಾನರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 
ಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿ ದ್ಹರು. ಬಳಿಕ ಯುದ್ಧವು ಸಮುವಾದುದನ್ಮು. ಕಂಡು 
ಅನುಸಾಲ್ವನು ರೋಷದಿಂದುಬ್ಬಿ, ಏಳುಬಾಣಗಳಿಂದ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಎಂಟು 
ಸಾಯಕೆಗಳಿಂದ ಬಿರುದಿನಟಿಕ್ಕೆಯವನ್ನೂ, ಹತ್ಮಲಗುಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ 
ಧನಸ್ಸನ್ಮೂ ಕಡಿದುಹಾಕಿ, ಸಾವಿರಬಾಣಗೆಳನ್ನು ಹೊಸೆದು ಕವಚವನು ಹರಿದು 
ಸಾರಥಿ ರಥಾಶ್ಚಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕಾಲನರನುನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಭು )ವಾ 



ದಡ ೨ . .. .ಇಸ್ಟೆತ್ತೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಹನನು ಶ್ರಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊ ಜೆ ರಥನನ್ನ್ನೇರಿ ಕೌರ್ಯದಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾ 

' "ಡುತ್ತ ಕೂರ್ಗೆಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆಹಾ ! ಬಭ್ರುವಾಹ 
ನನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಏನುಹೇಳಲಿ |! ಅತ್ಯಂತ ಪೌರುಸದಿಂದ ಕಾಡುತಿದ್ದ 
ಅನುಸಾಲ್ವನು ನಿಮಿಷಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಥನಾಗಿ, ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ನಿಂತು ಆಯು 
ಧಹೀನನಾಗಿ ಬಹಳಹೊತ್ತು ಹೆಣಗಾಡಿ ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ 
ನಿಂತನು, ಆದರೂ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬಿರುಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿದ ಹುಲ್ಲುಮೆದೆಯಂತೆ 
ಬಯಲಾಗಿ ಬಭ್ರುವಾಹನನ ಪೆಟ ಓನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮನು ಮೂರ್ಛೆ 

ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನು ಆದರೂ ಎಚ್ಚತ್ತು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮನು ಕೋಪದಿಂದ 
ಇದಿರಾಗಿ ಬಂದು ಎಲಾ ನಿಲ್ಲು ! ನಿಲ್ಲು ! ನೀನು ನನಗೆ ಮೈದುನನಾಗಜೇಕು? 
ವ್ಯರ್ಮ ನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಂಡು ರಾಜಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದೆ ! ನಾನು 
ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸುವದಿಲ್ಲ ಸರಸವಾಡಿ ಹೊಡೆದಾಡೋಣ ಬಾ |! ಎಂದು 

ಬಭುುವಾಹನನಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಭು 

ವಾಹನನು ಭಾವ !. ಸರಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಯುದ್ಧವು ವಿರಸವಾಗದೆ ಇರದು 

ಏಕೆಂದರೆ ! ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ರಸವಾದ ಬಾಣವ್ಯೂ ಸರಸವಾದಬಿಲ್ಲೂ, ಸುರಸವಾದ . 
ಹೆಜೆಯೂ, ರಸವತ್ತಾದ ನಳಿನಾಕ್ಷಿಯರ ಕುಡಿನೋಟದ ಬೆಡಗೂ ಇದೆ. ಅವು ; 

ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು: ಹತ್ತುಬಾಣಗೆಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಮನ್ಶ್ರಥನನ್ನು ನಿಜವಾ 

ಗಿಯೂ ಅನಂಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಮುತ್ತಿದಬಾಣಗಳನ್ನು ಹತ್ತುನೂರಾಗೆ 

ಕಡಿದು ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿದು ಆಕಾಶನೆಪ್ಸಿದೆ ? ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವು? ' 

ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರೆಲ್ಲಿ ? ದೇವಮಾನವ ದಾನವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಧೀರತು ತನ್ನೆ 

ದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲರೆ ? ಎನ್ನುವಂತೆ ಮನ್ವಥನು ಶರವರ್ಷನನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು. 

ಬಳಿಕ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪೌರುಷದಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು 

ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಕಾದಾಡುತಿದ್ದರು. ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಶರವರ್ಷದಿಂದ ಪೃದ್ಯು » 
ಮ್ಮನ ಸಾರಥಿಯನ್ನೂ ತೇರನ್ನೂ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೂ ಕೈಬಿಲ್ಲನ್ನೂ ಮುರಿದು 

ಹಾಕಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದನು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಚನು ಕೋಷದಿಂದ ಬಹಳವಾದ ನಿಡುಗೋ 

ಲ್ಲಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಭ್ರುವಾಹನನ ರಥವು ಅತ್ತಿತ್ತ ಅಲ್ಲಾಡದೆ ನಿಂತಕಡೆ 

ಯಲ್ಲಿಯೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಸೈನ್ಯದಮೇಲೆ ಹಿಂಡುಗಣೆಗಳನ್ನು 

ಸುರಿಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣೆಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯನೇ ! 

ಮೂರುಲೋಕಗಳನ್ನೂೂ ಸೀಡಿಸುವ ಮನ್ಶಥನಿಗೆ ಇದಿರಾರು ? ಹೀಗೆ ಬಭ್ರು 

ವಾಹನ ಸೃದ್ಯುಮ್ನರು ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಣಭೂಮಿಯು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದ 

ಬಾಬಾ ಹೂ ರ್ಗ ಅಹಾ 

ರಾವುತರ ತಲಿಗಳ, ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಕುದುರೆಗಳ, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಯೋಧರಶಿರ 

. ಸ್ಸುಗಳ ಅಸುದೊರೆದಾನೆಗಳ ಮೈಮೆದೆಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಹೋದವು. 
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ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ಇಗಿ೭೩ 

ಶಲೆಗೆಡಿದುಹೋದ ಸಾರಥಿಗೆಳ ಮುಂಡರುಂಡಿಗೆಳು. ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿ 

ದುವು. ಕಡಿದುಹಾಕಿದ ಕೈಕಾಲುಗಳೂ ತಲೆಗಳೂ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಿದಾಡಿ, ಶಕ್ರ ' 
ಮಂಡಲಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ರಭಸದಿಂದ ಪರಬಲವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತ ವಜಾಯುಧಕ್ಕೆ 
ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದವು, ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯು ಭೂಲೋಕದಂತೆ. ನವಖಂಡಮು 

ಯವಾಗಿಯ್ಕೂ ಯಮನಸಟ್ಟಣದಂತೆ ಬಹುನರಕಪಾಲಮಯವೂ, ಸಮುದ್ರದ 

ಹಾಗೆ ಬಹುಜೀನನಭಂಗೆಮ ಸುವೂ, ಸಂಸಾರಚಕೃದಹಾಗೆ ಪಾಸಭಂಗೆಮಮಯು 

ವಾಗಿಯೂ, ಕೈಲಾಸಪರ್ವತದಂತೆ ಶಿನಗೆಣನಿಲಾಸಮಾಗಿಯೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ 
ನೈಮಿಶಾರಣ್ಯದಂತೆ ಆವೃತ ವಿರಕೃಮಯಮಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಹೆಣದ 
ರಾಶಿಗಳೂ ಮೆದೆಯಂತೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಆನೆಕುದುರೆಗಳ ಗುಂಪುಗಳೂ, ಹಾರಾಡು 

ತ್ತಿರುವ ರುಂಡಮುಂಡಗಳೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಗೆಳೂ, ಕರುಳು, ಖಂಡ, ಮೆದುಳು, 

ವಾಂಸ್ಕ ಮಜ್ಜೆ, ನರ, ಎಲುವು, ರಕ್ತ, ವಸ್ಕೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ನೆನೆದು 

ಭಯಂಕರವಾಗಿ, ಯಕ್ರರಾಕ್ಷಸ ಭೂತಭೇತಾಳೆಗೆಣದಿಂದಕೊಡಿ ಘೋರವಾಗಿ 
ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಮನ್ಮಥನು ಮಹೆತ್ತಾದ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು 
ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಬಭ್ಭುವಾಹನನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಿಸಿಗೊಂಡು 
ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಪರಬಲದ ವೀರರನ್ನು ದಿಕ್ಚುದಿಕ್ಕಿಗೆ ಓಿಡಿಸುತ್ತಿರಲು 
ಅರ್ಜುನನ ಸೈನ್ಯದ ರಣಧಿಃರರಾದ ಶೂರರು ಅಲೆದಾಡಿ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಸಲಾಯ 
ನಂಗೈದರು. ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹವು ಉಕ್ಕಿಹರಿಯಿತು. ಬಳಿಕ ಬಭು) ವಾಹನನು 
ಉರವಣಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮ ನು ಕೋಪಸದಿಂದ ಆತನ 
ಕ್ಸೆಯ ಕೋದಂಡವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದನು.. ಕೂಡಲೆ ಬಭುುವಾಹೆನನು: ಹೊಸ 
ದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ಬನ್ನು ಹಡಿದು ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತ ಮನ್ನಥನ ಕೋದಂ 
ಡವನ್ಭೂ, ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನೂ, ಬಿರುದಿನ ಟಿಕ್ಕೆಯವನ್ನ್ಯೂ ಸಾರಥಿಯನ್ನೂ 
ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ ರಥನನ್ನು ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಯಮನರ 
ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಲಿಗೆ ತೋರಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಮನ್ಮಥನು ಮತ್ತೊಂದು 
ರಥವನ್ನೇರಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ಖತಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಬಭ್ಳುವಾಹ್ೆ 
ನನು ಜ ಬಿಲ್ಲನ್ನೂ ಖಂಡಖಂಡವಾಗಿ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದನು, ಬಳಿಕ ಹಗೆಯ 
ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕುಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ನುನ್ಶಥನು 'ಮತ್ತೊ ೦ದು ರಥವನ್ನು 
ಹತ್ತಿ ಹತ್ತು ಪಾಲಿನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೌರುಸದಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಬಭುುವಾಹ 
ನನ ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ, ಸಾರಥಿ, ಧ್ವಜಾಶ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕಿ ಕ್ಷಣಮಾತ ದಲ್ಲಿ 
೫ 1 ಆದರೇನು, ಶೂರಾಗ್ರಣ್ಯನಾದ ಬಭ್ರು 

(ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಳ್ಲಿಗೆಹೂಡಿ ಹಿ ಇ (ಜಥ “೯ ಲ್ಲಿ ೂಡೆದನು. ಆಗ ಪ )ದ್ಯುಮ್ಮನ ರಥವು ಎಪ್ಪತ್ತು 

ಹ್ 
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೧೭೪ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಮಾರುದೂರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿರುಬುಗುರಿಯಂತೆ ಗಿರು 
ರುನೆ ತಿರುಗಲಾರಂಭಿಸಿತ್ಕು ಕೂಡಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಮನ್ಮಥನನ 
ಬಡಿಯಲ್ಕು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಮನ್ವಥನು ಮೂರ್ಛಿಹೋಗಿ ಸ್ಪಲ್ಪ 
ತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೆ ಎಚ್ಚತ್ತು ತನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಅಸಮಬಲನಾದ ಬಭು)ವಾರ್ಹ 
ನೊಡನೆ ಏಳ್ವೈಡಿಯಾದ ಕೌರ್ಯದಿಂದ ಕಾದಲನುವಾದನು. . 

ಹೀಗೆ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಕಾದಾಡುತ್ತಿರುವ ಆ ಮನ್ಮಥ ಬಳುವಾಕ 
ನರು ಬಂದು ಬಾರಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆಹಾರಿ ಮುಗಿಲವೋಹರದೊಡನೆ ಭಾಮ | 

ಡಿಯೂ, ಮತ್ತೊಂದುವೇಳೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂಶು ಜಗೆಜ್ಜಟ್ಟಿಗಳಂತೆ ಜಗಳವಾ 
ಡಿಯೂ, ಚಕ್ರದಂತೆ ಸುತ್ತಿಸುತ್ತಿ ಬರುವ ಅಹಂಕಾರದ ಬಲೈೈಯಿಂದ, ತಗುಳು 
ಮುಗುಳಾಗಿ ಹೆ9ೀರಾಡುತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಂದುಗಳನ್ನು ಸರಿಮಾಗಿಕೊಂಡ- 

ಒಂದೊಂದುವೇಳೆ ಬಾಣನುಯವಾದ ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತೇಲುತ್ತ 
ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆಹೊಂದಿ ಮರಳಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಇದ್ದರು. ಓಡೀಗ 
ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು: ಒಂದುಸಾರಿ ಬೀಳೆ: 
ವರು. ಮಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುರು. ಕೋಪದಿಂದ ಮೂದಲಿಸುವರು ಮಾರ್ಮ 

ಲೆತು ನುಡಿವ ಮನ್ನೆಯ ಹೇಳನಗೆಳನ್ನು ಕೇಳುವರು. ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಾಟದ 

ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕೀಳುವರು. ಗಾಯದ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಪೌರುಷ 

ವೆಂಬ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪಗೆಗೆಳೊಡಲನ್ನು ಹೋಮಮಾಡುನರು. ವೀರಸಿರಿಯನ್ನು 

ತಳೆದು ಬಾಳುವರು. ಶತ್ರುರಾಜರನ್ನು ಸೀಳುವರು. ತೂಳುವಗು. ಬಾಣಗ 

ಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬಲವಾದ ನೆತ್ತರನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನ 

ರಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ 

ಗರುಡ ಹನುನುಂತರಂತೆ ಆ ಬಭ್ಭುವಾಹನ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮರಿಬ್ಬರೂ ಹೊಡೆದಾಡಿ 

ದರು. ಬಳಿಕ ಬೇಸರಪಟ್ಟು ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಬಲವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು 

ಹೊಡೆದು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮ ನನ ಬಿಲ್ಲಿನಹೆದೆಯನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕಿ ಆತನನ್ನೂ ಅಂತರ 

್ಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿ ತಾನೂ. ಅವನು ಹೊಡೆದ ಬಾಣದಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮೇಘಮಂಡ 

ಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿದನು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಮುಹೊರ್ಶಕಾಲ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಅಂತ£ 

ಕ್ಚದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಳಿಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಂದೊಂದುಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 

ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಆಸಾ ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಭು) ವಾಹನನಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ 

ಶೂರರುಂಟಿ ? ಅನನ ಪರಾಕ್ರಮನನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ! ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ 

ಹಗೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬ್ಯೇಕೆಂದು ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಮತ್ತೊಂದ 

ರಥವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಕಾಣದೆ. ಅರ್ಜುನನ ಸೇನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ 

ಕಾಡುತ್ತ ವೀರಾನೇಶದಿಂದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದನು. ಕ | 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ಲಿ 

ಅಿರ್ಡುನನಸೈನ್ಯದ ವೀರರು ಬಲವಾಗಿಮುತ್ತಿ ಬಾಹುಗಳನ್ನ ಸಲ್ಮಾ 

ಕೈದುಡುಕಿ, ತಿವಿದು, ಹೊಯ್ವು, ಹೊಡೆದು, ಸೂಕಿ, ಒ 1 ಜಗ್ 

ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ತಾಗಿ ತೊಡರಿ, ಅಡ್ಮ ೯ 

ನಿದ್ದು ತವಕದಿಂದ ಕಾದಿ ಚೀರುತ್ಮ ರಣಸೇರಿಯೊಡನೆ ಕೂಸಿದ ನಾ 

ನಿಂದ ಆಲಿ. ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯನ್ನು ಏಡಿದ ಬೇಡರಪಡೆಯಂತೆ ಮುತ್ತಿ 

ಕೊಂಡು ಜಃ ಸರ್ವರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸುತ್ತು ಗೆಟ್ಟದರು. ಅದನ್ನು 

ಕಂಡು ಬಾಣಬತ್ತಳಿಗಳೆ ಬಾಯ್ವಾತುಗಳ "ವಿನ್ನಣದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ 

ಕೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಜುನನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಬದ ಭೃ ಕುಟಯಾಗಿ 
ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೂರ್ಣಮಾಡಿ ಯಮನ ಪಟಿ ಓಣವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿ 

ದನು. 

ಎಲ್ಟೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು. ಬಭುುವಾಹನನು ಸುರಿಸಿದ 

ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯಿಂದ ಆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯದವರು. ಪಾಂಡವರ 

ಸೀನೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವರೂ ತಂತನ್ಮು ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಳೆ ವಡದ ಬಭ್ಭುವ್ಧ 

ಹನನ ಪರಾಕೃಮನನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಬಲಗುಂದ್ಕಿ, ಬಣ್ಣ ಗೆಟ್ಟು, ಬಿಂಕವಡಗಿ 

ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಜಿಸೆಚಮತ್ಕಾರಂಗಳುಡುಗಿಿ, ಬಳಲಿ ಬೇಸತ್ತು, ಬಿಸುಸುಯ್ಹು. 

ಬದ್ದುರುಳಿ ರಣಭೂಮಿಯನ್ನುು ರಕ್ತೆದಾರೆಯಿಂದ ನೆನೆಯಿಸಿದರು. ಆನಾ 

ಲ್ರನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತನು. ವೃಷಕೇತು ಜಗಳವಾಡಿ ಹಿ೦ದೆಗೆದನು. 

ಹಂಸಧ್ಸ್ಯಜನು ಸಂಗರದಲ್ಲಿ ಭಂಗಪಟ್ಟಿನು.. ಯೌವನಾಶ್ಚನು ಮಾನಮರ್ಯಾದೆ 
ಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನಾಚಿಗೆಗೆಟ್ಟೆನು, ಸುವೇಗೆನು ಸೊಕ್ಕಡಗಿ ಸುಮುಳಭಿದ್ದನು, 

ನೀಲಧ್ವ್ಯಜನು ಬಾಳುಗಳೆದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿದನು. 

ಅನಿರುದ್ಧನು ಮೂರ್ಛಾಗತನಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಉಳಿದ ಕೃತವರ್ಮ 
ಸಾತ್ಯ್ಯಕಿಗಳು ಇದಿರಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಸೆಗೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಓಡಿಹೋದರು. 

ಎಲ್ಫೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಬಭ್ರುವಾಹನನ ಬರೈಯನ್ನು ಇನ್ನ 
ಸ್ಟುಹೇಳಲಿ ! ಅರ್ಜುನನ ಸೈನ್ಯದವರನ್ನೂ ಸೊಪ್ಪುಗೆಡಟ, ಕೂರವಾಜಿ 
ಗಳ ವ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ರಣದಲ್ಲಿ 

ಕಳೆದುಳಿದವರನ್ನು ತುತು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಯುತನಿಗ 

ನೈದುನನಾಗಿ ಅಹವಸಮರ್ಥನಾದ ಅರ್ಜುನನು ವಂದ ಕುದಿಯುತ್ತ 
ತನ್ನ ಗಾಂಡೀವನನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಧನುಷ್ಟಂಕಾರಮಾಡಿ ತಾಂಡನ 
ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಪರಶಿವನ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗಿ "ಕೆಂಪಾದ ನಯನಗೆ 
ಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬತ್ಮಳಿಕೆಯಿಂದ ಖಿರಿದ್ಕು ಬಿಲ್ಲಿಗೆಹೂಡಿ, 

ಪೊಂದೇರಿಗೆಹತ್ತಿ ನಿಂತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಂತೆ' ಪ್ರಜ್ವಲಿ 



ಗ೭೬ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ. 
. 

. ಸುತ್ತ ಏಂದೆ ಖಾಂಡವನದಹೆನಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ 
ದೇನೇಂದ್ರನಂತೆ ರಣಬೇರಿಯನ್ನು ಪೊಯ್ಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದನು. ಕೂಡಲಿ ಹಂಸ 
ಧೃಜನು ತನ್ನ ಮೂಲಬಲವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೂಕಿದನು. ಆಬಳಿಕವರಿಬ್ಬರೂ 
ಕೂರ್ಗಣೆಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತ ಬಾಣದ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಭುುವಾಹನನನ್ನು 
ಮುತ್ತಿ ಅನೂನವಾದ ಶರಜಾಲದಿಂದ ಭಾನುನುಂಡಲ ಭೂಚಕೃಗಳು ಕಾಣಿಸ 
ದಂತೆ ಹೊಡೆದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. 

ಶೇಳೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಈ ಹೊಸದಾದ ಯುದ "ದಬಗೆಯನ್ನು 
ಏನುಹೇಳಲಿ ? ಹಂಸಧ್ವಜ ಬಭ್ರುವಾಹನರಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧವು 

ಕೈಗಟ್ಟತು. ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬಲಕ್ಕೆ ಪರಬಲವೂ ಧೃತಿಗೆ ಧೈರ್ಯವೂ, 
ಅಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಆಧಿಕ್ಯವೂ ಪಟ್ಟ ಗೆ ಪೆಟ್ಟೂ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಬಾಣವೂ ಕೊಲೆಗೆ 
ಕೊಲೆಯೂ, ಕೋನಕ್ಕೆ ಕೋಸಲ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಗಾಯವೂ, ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ 

ಕೌರ್ಯವೂ, ಮೂರ್ಛೆಗೆ ಮೈಮರೆವುದೂ ಸಮವಾಗಿರಲು, ದೇವಪುರನಿಲಯ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನ ಮೈದುನನ) ಮೆಚ್ಚಿ ತಲೆದೂಗಿದನು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೆರೆದು 
ನಿಂತಿರುವ ದೇವತೆಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಆಲುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೀಗೆ ಅತಿಶಯವಾದ 
ಬಶ್ಜೈಯಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬಹ್ಲಿಗೆ-ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಾಂತ 
ಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಧ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯ ಮಾನ 

ಕೆಲ್ಯಾಣಪುರೀನಿಲಯ ಕನಿ ನಾಗಶರ್ಮ ಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ 

ದಲ್ಲಿಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. ಶೀ. ಶ್ರೀ. 

ಕಂ॥ ಕಂದರನರಿಯದೆ ರಾಮಂ | 

ಚೆಂದದಿ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಸೋತ ಪರಿಯಿಂದೀಗಳ* | 

ಸಂದೀ ಕಲಹಂ ನಡೆದುದು | | 

ಮುಂದೇನೆಂಬಂತೆ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಹಹಾ ! ॥೧॥ 



ಟ್ 

(03) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ೧೭೭ 

ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಬಭು)ವಾಹನನು ವೃಷಕೇತುವನ್ನೂ ಅರ್ಜುನನನ್ನೂ ಕೊಂದುದು. 

ಎಲ್ರ ಜನನೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು. ಹೀಗೆ ಬಭುುವಾಹನನು ಅರ್ಜು 

ನನ ಸೈನ್ಯದ ಶೂರರನ್ನು ಕೆಜವಿ ಹಂಸಧ್ವಜನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ, ನೂರು 

ತೇರುಗಳನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಆರುಸೂಾವಿರ ಗಾಲಿಗಳನ್ನು ಮೆದೆ 

ಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು, ಮೂಲಬಲದಲ್ಲಿ ಐದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಕಾಲಾಶುಗಳನ್ನು ಸವರಿ, 

ಕಡೆಗೆ ಬಿಲ್ಲಾಳುಗಳ ಬಿರುದಿನ ಬಂಟನಾದ ಹಂಸಧ್ವಜನು ಮೈಮರೆದು ಭೂಮಿ 

ಗುರುಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನು ಆಹಾ ! ಅಳೆಹಾಯಿ 

ಶೂರರಾದ ಇವನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಮೊದಲೆ ಸತ್ತರು. ಶೂರನಾದ ಈತನು 

ಈಗೆ ಮೈರುರೆದು ಮಲಗಿದನಲ್ಲಾ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ತನಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 

ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವ್ವರಿಸಿ, ಹೆಂಸಧ್ವಜನಿಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೂಡಲೆ 

ಸುನೇಗನು ಕೌರ್ಯದಿಂದಾರ್ಜು ಎದುರಾಗಿಬಂದು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತ 

ಬಭುುವಾಹನನೊಡನೆ ಕಾದಲನುವಾದನು, ಆಗೆಲೂ ನೀರನಾದ ಬಭ್ಭುವಾ 

ಹನನು ಆಸುನೇಗನ ಕಡೆಯ ವೀರರಲ್ಲಿ ಎರಡುಸೂನಿರ ಕಬ್ಬಾಳುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು 

ಹಾಕಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದನು. ಬಳಿಕ ಬಭುವಾಹನ ಸುವೇಗೆರಿಬ್ಬರೂ ಬಲವಾದ 
ಬಲ್ಜೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕಾದಾಡುತ್ತಿರಲು ಬಭು)ವಾಹನನ ಉರುಜಿಗೆ ಸೋತು 
ಸುವೇಗನು ಮೈಮರೆದು ರಥದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದನು. ; 

ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ರುದ್ರನಂತೆ ಅರ್ಜು 
ನನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಶರವರ್ಷವನ್ನು ಕರೆದು ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಸೂರೆ 
ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು, ಆಗೆ ಆ ಮಹಾಸ್ಥೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ದೇಹೆದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ 
ಕೊಂಡಿರ:ವ ಜೀವಾತ್ಮ ಸರಮಾತ್ಮರಂತೆ ಅರ್ಜುನ ವೃಷಕೇತುಗಳಿಬ್ಬರೇ ಉಳಿ 
ಜರು, ಆತ್ಮ ಹೀಗಿರುತ್ತಿರಲು, ಅತ್ತ ಕೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜು 
ನನು ಗುರುಕಾಪನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ವರಿಸಿದ ನಾಗೆರಾಜನ ಮಗಳಾದ 
ಉಲೂಸಿಯು ಸಾತಾಳಲೋಕದಿಂದ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ “ಬಂದು, ಯುದ್ಧ ಭೂನ್ರಿ 
ಯನ್ಲಿ ಮೂರ್ಛಾಶ್ರಾಂತರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವರನ್ನುು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಮಣಿಮಂತ್ರೌ 
ಷಧಿಗಳಿಂದುಪಚರಿಸುತ್ತ, ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮರನ್ನು ಸಂತೈಸಿ, ದಣಿವಾರು 
ವಂತೆ ಉಪಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. 

ಇತ್ತಲಾದರೋ ಯ ಬ್ಯ ಸ್ ೆ  ; ದ ಅರ್ಜುನನು ವೃಷಕೇಶುವನ್ನು 

ನ್ಯವು/ಮಡಿದುಹೋಯಿತು. ಅನುಸಾಲ್ಸ, ಹಂಸ 



೧೭೮ ಳಿ ॥` ಖಿ ಇಸ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ; 

1೫.14. 
ಧ್ರೈಜ್ಕ ನೀಲಕೇತು ನೊದಲಾದ ವೀರರು ಮೂರ್ಛೆಹೋಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಹಗೆಗಳ: 

ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮರನ್ನು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಹ 
ಯನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಮಾರ್ಗೆವನ್ನು ಕಾಣೆ ! ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಇಲ್ಲೆ ಇದ್ಳು 
ಯುದ್ಧಮಾಡುವೆನು ನೀನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರ್ಯಸ್ಮಿ 
ಯನ್ನು ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೊ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೊ, ತಿಳಿಸು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿ 
ದ್ವನು, ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದೆರಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಕಿರೀಟದಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿತು. 
ರಥದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳೆಗಳು ಗೂಡುಕಟ್ಟಿದವು. ತಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೆಳಲು ಕಾಣಬಂ: 
ದಿತು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನು ಆಹಾ ! ಇದು ಏನೋ ಉತ್ಪಾತ 
ನಿಚಿತ್ರವೆಂದು ಹೆದರಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನು ಅಪಜಯ ಉಂಜಾಗದೆ ಇರದು. ಅಯ್ಯೋ 
ಧರ್ಮರಾಯನು ಭಾಗ್ಯಹೀನನಾದನಲ್ಲ ! ಹರಹರಾ ! ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಈ 
ಅಶ್ಚಮೇಧಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವನು ! ಎಲೈ ವೃಷಕೇತುವೇ ! ನಾನು 

ಕುದುರೆಯೊಡನೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಗೆಮಂಟಓಪದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಖುತ್ತಿ 
ಜರೊಡನೆ ದೀಕ್ಷೆಗೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ನೇಮದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮರಾಯ: 
ನನ್ನೂ ಮಂತ್ರಘೋಷಗೆಳಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ನೆರೆದಿರುವ ಬಂಧುಗಳನ್ನು 
ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವುಳ್ಳವನೆ ಹೇಳು ? ಅಕಟಕಟಾ ! ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಿ ಫಲ 

ವೇನು ಬಭುವಾಹೆನನೊಡನೆ ನಾನು ಯುದ್ಧಮಾಡುವೆನು. ನಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೆ. 

_ಶಿಖರಪ್ಪಾಯವಾಗಿ , ಉಳಿದಿರುವ ಮಗನು ನೀನೊಬ್ಬನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಫಾರೂ 

ಇಲ್ಲ... ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಬೇಡ, 

ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು ! ಬೇಗನೆ ಹಸ್ಮಿನಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿ ದುಸ್ಮ್ಕರವಾಗಿರುವ 

ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮರಾಯರಿಗೆ ಹೇಳು ನಡೆ ! ತಡಮಾಡ 

ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ವೃಷಕೇತುವು. ಸಹಿಸಲಾರದೆ 

ಕೋಪದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಂತೆಂದು ಹೇಳಿದನು. 

ಎಲೈ ತಂಡೆಯೆ ! ನೀನು ಹೇಳಿದುದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಯಿತು. ನಿನ್ನನ್ನು 
ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾಸು ಒಬ್ಬನೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಹೋಗಲೆ? ಯುದ್ಧ 

ದಲ್ಲಿ ಜೀವದಾಸೆಯಿಂದ ಹೇಡಿಯಾಗಿ ಏಮ್ಮೆಟ್ಟದರೆ ನಮ್ಮ ತಾತನಾದ ಸೂ 

ರ್ಯನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಘತಿತನಾಗಿ ಬೀಳದಿರುವನೆ ! ಟೊಳ್ಳೆ ದೆಯ ಹೇಡಿಗ 

ಳೊಡನೆ ಈ ಮಾತುಗೆಳನ್ಶಾಡು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯಪಟ್ಟುಗೂಂಡು ಬಗೆಬಗೆ 

ಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದೇಕೆ ? ನಸ್ಮನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸು! ಈ ಬಭ್ರುವಾಹ 

ನನ ಶೌರ್ಯಧೈರ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು ! ತಂದೆಗೋ 

ಸ್ಮರ ಮಾಡುವ ದಾನಕ್ಕೂ, ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ದೇನ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತೃನ್ನಿ ಸಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಸದ್ಯರ್ಮಗಳನ್ನು 
1 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ಕ್ಲಿ ಎ ೧ರ 

ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ತೆತ್ತವನಿಗೆ ತೃನಲ್ಯಪರಡ 

ಬಿಂಬ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಬಲ್ಲೆಯಾ ? ಅಯ್ಯೊ ! ನನಗೆ 

ಏಕಪತ್ತಿಯಾದ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ ! ಕಠ್ಕಪುತ) 

ನೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಪಲಿ ! ಶಿವಶಿವಾ ! ನಾನೆಂದಿಗೂ 

ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಾರನು. ನನ್ನನ್ನ್ಫು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸು! ಈ ಬಭ್ರುವಾಹ 

ನನು ತನ್ನ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಬರಲಿ | ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ 

ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ! ಎಂದು ಒಡಂಬಡಿಸಿ ವೃಷಕೇತುವು ರಥ 

ವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಡಿದು ಹೆದೆಯೇರಿಸಿ ಬಭ್ರುವಾಹನಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಎಲೈ 

ಮೂಡನೇ ! ನೀನು ಅರ್ಜುನನ ಮಗೆನಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆನಿಲ್ಲು. 

ನಾನು ಕರ್ಣನ ಮಗನಾದ ವೃಷಕೇತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲೆಯಾ ಎಂದು ಬಾಣ 

ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದನು. 

ತ್ ಚ | 

ಸ) 

ಲ ತ 

ನ್ ಹೆ ಜೆ ಓ 

ತಮಾ 6. 

ನಗ್ 

ವೃಷಕೇತು ಬಭು) ವಾಹನರ ಕಾಳಗೆ, 

ಆಹಾ ! ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ? ಕರ್ಣಪುತ್ರನಾದರೆ ಒಳ್ಳೆ ತು. ವೃಷಕೇ 
ತುನೇ ನೀನೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದ ವೀರನೆ ಹೌದು. *ಭಾರತಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ 
ತಂದೆಯಾದ ಅರ್ಜುನನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದನಲ್ಲವೆ:? ನೀನು ಗ ಎದು 
ರಾಗಿ ಬರುವುದು ನ್ಯಾಯವೆ ಹೌದು, ಎಂದು ಬಭು)ವಾಹೆನನು ಬಾಣಗಳ 
ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು, ವೃಷಕೇತು ಪ್ರತಿಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ಅವುಗೆ 
ಳನ್ನು ಇಕ್ಕಡಿಯಾಗಿ ಕಡಿದು ಬಭ್ರುವಾಹನನನ್ನುು ನೆಇೀಉುಸಲ್ಮು ಬಭು)ವಾ 
ಹನನು ವೃಷಕೇತುವನ್ನು ಮುತ್ತಿದನು. ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಸ 



೧೮೦ _ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ, 
ಕೇತು ಬಭ್ರುವಾಹನರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುವರು ಬಿಟ್ಟಬಾಣಗೆಳನ್ನು ನಡು. 
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸುವರು. ಒಬ್ಬರನ್ಕೊಬ್ಬರನ್ನು ಗಾಯಗಾಣಿಸುನರು. 
ರೋಷಾನೇಶದಿಂದ ಕೆರಳಿ ಕುದುಕೆ ಸಾರಥಿ ಧ್ವಜಪತಾಕೆಗೆಳನ್ನು ತರಿದುರುಳಿಸ್ಕಿ 
ಬರಿದಾಗಿ ಭೂವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತ ಒಂದೊಂದುವೇಕಳೆ ಮೈನುಕಿ 
ದುಬಿದ್ದು ಮರಳಿ ಚೆ(ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಗ್ಟೇಯಾದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅವು 
ಗೆಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಶೈ ಜನಮೇಜಯನ್ನೇ 
ಕೇಳು. ಸೂರ್ನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರ ಕಾಳೆಗನನ್ಫು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು 
ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ, ಲಕ್ಷ $ ಳಾಫನ, 
ಸತ್ತ, ಸಾಹಸ ಬಿಂಕ, : ಜಿಸೆ, ಚಮತ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸಮನಾಗಿ ವೃಷಕೇತುವು 
ಬಭ್ರುವಾಹನನನ್ನ್ಕು ಎದುರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ವೃಷಕೇತುವು  ಮಂತ್ಛಾಸ್ತ್ರಗೆ 
ಳಿಂದ ಮತ್ತನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಆಗ್ಫೇಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ 
ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಕೋಲ್ಡೆರೆಯಲು, ರಕ್ಕದಿಂದಕೂಡಿದ ಖಂಡ 
ವನ್ನು ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿ, ಆಕಣೆಗೆಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಟಕೊಂಡ ರಕ್ತವನ್ನು 
ತೊಳೆ ಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾತಾಳಲೋಕದ ಬೋಗವತೀನದಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋದವು. 
ರೋಷದಿಂದ ಕರಳಿ ವೃಷಕೇತುವು ಬಭ್ರುವಾಹನನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು, ರಥಸ 
ಜತನವಾಗಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸ್ಕಿ ಅರ್ಧಘಳಿಗೆಯವಕೆಗೂ ಬಭುುವಾಹನನು ಸುಳಿ 
ಗಾಳಿಯಂತೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಬಳಿಕ ಬಭ್ಭುವಾಹನನು ಕೋಪದಿಂದ 
ಹೊರಹೊಮ್ಮುನ ವೀರರಸವನ್ನುು ತೋರಿಸಿ ಹತ್ತಿ ಪುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ 
ಹಾರುನ ತೂರುಗಿಡಿಗೆಳಂತಹ ಬಾಣದ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಫೈ ವೃಷ 
ಕೇತುನೇ ! ನಾನು ನೋಡಿದ ಶೂರರಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬನೆ ಧೀರನು ಚಿತ್ತ ಚಂಚಲ 

: ವಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡು ಎಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಹೆಇಡೆದನು. ಆ ಬಾಣವು 
ವೃಷಕೆೇತುನನ್ನು ಹಡಿದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಿಕ್ಕುದಿಕ್ಕುಗೆ 

ಳಿಗೊ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಆಗೆ ವೃಸಕೇತು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಪಿತಾ 

'ಮಹನಾದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿ, ಕೆಳಗೆಡೆ ಬಿಲ್ಲುಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ 

ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನ ಬಭ್ರುವಾಹನರ ಬಳಿ 

ಯನ್ನು ಗುರುತಿಟ್ಟುಕೊಕೆಡು ಮಣಿಪ್ರರಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆಬಿದ್ದು 
ಪುಟನೆಗೆದು ಹಾರಿ ನಿಂತು ಬಭ್ರೆ ವಾಹನನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು, ಆ ಬಾಣಗಳು 

ಅಶ್ವ ಸಾರಥಿಸಹತವಾದ ರಥದೊಡನೆ ಚಿತ್ರಾಂಗೆದೆಯ ಮಗನನ್ನು ಗೆಗನಮಂಡ 
ಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿದವು. 

ಆಗ ಅತ್ಯುಗ್ರ ಕಿರಣನಾದ ಸೂರ್ಯನಪ್ರಭೆಯಿಂದ ತನ್ಮ ರಥವು ಸುಟ್ಟುಹೋ 
ಗಲು, ಸಂಥದಿಂದ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದನರೆಗೊ ಹಾರಿ ಗರಿಸೀದು ಭಣಿಮಿಗೆಬಿದ್ದ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ಸ ತ ೧೮೧ 

ಸಂಪಾತಿಯಂತೆ ಬಭ್ರುವಾಹನನು. ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. ೆ 

ಬಳಿಕ ಮೂರುಲೋಕಗಳು ಆತ್ಚರ್ಯಸಡುವಂತೆ ಮೂರುಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು. 

ವೃಷಕೇತುವು ಮತ್ತೆ ಬಭ್ರುವಾಹನನನ್ನು ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಬಳಿಗೈದಿಸಿದನು,. 

ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಬಭ್ರುವಾಹನನು ತನ್ನು ರಥವನ್ನು ಅಫ್ಲಿಯೆ . ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು 

ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿದಂತೆ ನೃಷಕೇತುವಿನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. ಆಗ ವೃಷಕೇತುವು 
ಪುಟನೆಗೆದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೂಕಿದಸು,' 

ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅನಂದಪುಳುಕಿತನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಜಿರಲನ್ನ್ಕು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತ 

ವೃಷಕೇತುವನ್ನು ಹೊಗೆಳಿದನು. ೆ 

ಬಳಿಕ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊಸ ರಥಗಳನ್ನು ಹವಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮಸೆದು ಹದ 

ಮಾಡಿದ ಉಕ್ಕಿನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ವೀರರಸವು ಉಕ್ಕಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರಲು, 

ಹೆದರದೆ, ಏಮ್ಮೆಟ್ಟಿದೆ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತ ಐದುದಿನವರೆಗೆ ಹಮ್ಮು 

ಹೆಮ್ಮೆಗಳಿಂದ ಕಾದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಬಭು ಎವಾಹನು ಎಲೈ ವೃಷ 

ಕೇತುನೆ |! ಭಾಪು ! ಭಾಪು ನೀನು ಬಿಲ್ಲಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ್ಸಿದನಾಗಿರುವೆ. ನಾಣು 

ಮೂರುಲೊ!ಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ಶ೦ಂಥವರನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಾಕು ನಿನ್ಶ 

ಸಾಹಸವನ್ನು ಬಿಡು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡು ! ವ್ಯರ್ಥ 

ವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಜೇಡ, ಈಗಲಾದರೂ ಈ ನನ್ನ್ನ ಬಾಣದ ರುಚಿಯನ್ನು 

ನೋಡು ! ಎಂದು ಮೂದಲಿಸಿ ಹೊಡೆದನು. ವೃಷಕೇತುವು ಆ ಬಾಣವನ್ನು 

ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿರುನಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಭ್ರುವಾಹನನು. ಕವಲಂಬುಗ 

ಳೆನ್ಸು ಹೊಡೆದು ವೃಸಕೇತುವನ್ನು ಕಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ 

ಕನಲಂಬಿನಿಂದ ಕಡಿದುಬಿದ್ದ ತಲೆಯು, ಮುಕುಂದ, ಮಾಧವ, ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮೀರಮಣ್ಕ 

ಫಕ್ಷಿನಾಹೆನ, ನಾರಾಯಣ ! ಎಂದು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಅರ್ಜು ` 

"ನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿತು. ಬಳಿಕ ಮುಂಡವು ರೋಷದಿಂದ ಬಭ್ರುವಾಹ 
ನನಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೆಡವಿ ಸೇನಾಜನರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ 
ಕಡೆಗೆ ಸತ್ತುಬಿದ್ದಿತು. ಆಗೆ ಅರ್ಜುನನು ವೃಷಕೇತುವಿನ ತಳೆಯನ್ನು ಕೈಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳೂ, ಬಿಗಿದ ಹುಬ್ಬುಗಳೂ, 
ಚಂದೃನಂತಿರುನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕದಡಿಹೋಗಿರುವ್ದ ತೆರಿಕವೂ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಕರ್ನಪೂರಗೆಳ್ಕೂ ಕೆದರಿಹೋದ ಮುಂಗುರುಗಳ ಆಗತಾನೆ ಹುಟ್ಟು ತ್ತಿರುವ 
ಮರಿದಿೂಸಿಗಳೂ ಶುಭ್ರವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳೂ, ನಸುನಗೆಯಿ::ದ ಕೂಡಿದ ನುಖವೂ 
ಇತರರನ್ನು ಕಳಕಳಿಸಿ ನಗುವಂತಿರಲು, ನೀರರಸದ ಮುದ್ದೆಯಂತೆ ಮುದ್ದಾದ 
ಆ ಮುಖನನ್ನು ಹಣೆಗೊತ್ತಿಕೊಂಸು ಕತ್ಣ್ಮೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು. ಸ್ಪಾ ನಮಾಡಿಸಿ 
ಬಹುದುಃಖದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತ ಹೀಗೆ ಸೃಲಾಪಿಸಿದನು, ನ 

ಕ್ಷಿ 



ಓ೮೨ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ, , ; 

ಅಪ್ಪಾ ! ಮಗ್ಳು ವೃಷಕೇತು! ಶೂರನಾದ ನೀನು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 
ಹೇಗೆ ಮಡಿದೆ ? ನಿನ್ನ ಮರಣವು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ವ್ರಿಯವಾಯಿತೆ | ನಿನ್ಫನ್ನು 
ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಗತಿಕೊಡುವ ಮಕ್ಕಳಾರು ? ನಿನ್ನ ಮರಣವನ್ನು ಕೇಳಿ 

ದರೆ ಕುಂತಿಯು ಪ್ರಾಣದಂದಿರುವಳೆ ? ಅಜ್ಞ್ವಾನಿಗಳಾಗಿ ರಾಜ್ಯಲೋಭದಿಂದ 

ನಮಗೆ ಅಣ್ಣನಾದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಕರ್ನನನ್ನು ಕೊಂದೆವು. ಈಗ ನೀನೊ 
ಬ್ಬನೇ ! ನರುಗೆ ಗೆತಿಗೊಡುವ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಹು ಮೋಹದಿಂದ ಸಾಕಿ 
ದೆವಲ್ಲಾ ! ಹಾ ! ಸುಪುತ್ರ ! ವೃಸಕೇತು ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಪಾಂಡನರಿಗೆ 
ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳುಂಬಿ ? ಭಾರತಯುದ್ಧದ.] ಮಗನಾದ ಅಭಿನುಸ್ಯುವು ಸತ್ತ 
ನಲ್ಲಾ ! ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಿ 
ದ್ವರೆ ದೈವವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈರಿಸಲಾರದೆ ಬಾಳುಗೆಡಿಸತಲ್ಲಾ ! ಇನ್ನು ನಮಗೆ 

ಗತಿಯಾರು ! ನನ್ಮೊಡನೆ ಬಂದು ಮಾತನ್ಮಾದರೂ ಆಡು ಏಳು ಕುದುರೆಯನ್ನು 
ಬಿಡಿಸಿಕೊ, ಸೈನ್ಯದವರೊಂದಿಗೆ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡು, ಬೇಗವಏಳು, ಎಷ್ಟು 
ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಕರುಣವಿಲ್ಲದೆ ಮೌನವಾಗಿರುವೆಯಲ್ಲ್ಯಾ |. ಅಯ್ಯೊ ! ಪಾಹಿ 
ಯಾದ ನನ್ನೊಡನೆ ವಾತಾಡಿದರೆ ಫಲನೇನು ? ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ! ನಿನ್ನ್ನ 

ಗುಣಶೀಲಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಏನುಹೇಳಲಿ ! 

ಆಹಾ |! ಮೂಗಿಲ್ಲದ ಮುಖವು ಲಿಂಗೆವಿಲ್ಲದ ಪೀಠದಂತೆ ಅಮಂಗಳಪ್ರದವಾಗು' 

ವಂತೆ ನೀನು ಹೋದಮೇಲೆ ಪಾಂಡನರ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಯುವುದುಂಟಿ ? 

ನಿನ್ನ ಸಾಹಸದಿಂದ ಯೌವನಾಶ್ವ ಹಂಸಧ್ವ್ಯಜಾದಿಗಳ ಸ್ಮೇಹವುಂಟಾಯಿತು. 

ಶೂರನಾದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿವಮಾಡಿ ಹದ್ದುಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಮೈತೆತ್ತು 

ಬಿದ್ದು ಕೊಂಡೆಯಾ ? ಈ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಏನುಮಾಡಲಿ |! ಎಂದು 

ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ ಹಲುಬುತ್ತ ಮೂರ್ಛಾಕೃಾಂತನಾಗಿ ಮರಳಿಎಚ್ಚತ್ನು 

ವೃಷಕೇತುವನ್ನುು ನೋಡಿ ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಅಷ್ಟುಹೊತ್ತಿಗೆ ವೃಷಕೇಶುವಿನ ಮುಂಡದಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂ 

ರ್ಛೆಹೋಗಿದ್ದ ಬಭುವಾಹನನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡೆದ್ದು, ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ 

ಪ್ರಲಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯಾ ! ನಾವು ಚಿತಾಂಗದೆಗೆ 
ವೈತ್ಯನಿಂದ ಹುಹ್ನಿದವರು ಸನ್ನ ಸೇನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಣದ ಅಂಗಡಿಯ 

ನ್ನಿಟ್ಟು ಗೆಲುವೆಂಬ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ತನಿನೀರರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ 

ಕೊಂಡೆವು. ಲೋಕೈ ಕನೀರರು ಬಂದುದರಿಂದ ಅನರ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಚಕಾರ 

ವನ್ನು ಕೊಬ್ಬೆವು. ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಹಂದಿರುಗು. 

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕೆ ಸಾಹಸವೆಂಬ ಹಣ 

ವನ್ನು ಸಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡಿಠುವೆನು. ವ್ಯರ್ಥಾಲಾಪದಿಂದ ಫಲವೇನು, ಈ ವೃಷ 
ತ್ಮ 



ಜೈನಿನಿ ಭಾರತ-ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ೧೮೩ 

'ಕೇತುವು ಶೂರಾಗ್ರೆಗಣ್ಣನು. ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಮಹಾದೇವನ ರುಂಡಮಾ, , . 
ಲೆಯ ತೊಡವಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸು. ನಿನಗೆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾ 

ಡಿದ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಬಹುದೆ? ಎಲೈ ಮೂಢನೇ ! ಬರಿಯ 
ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಫಲನೇನು ? ಕುದುರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಯುದ್ಧ ಕ್ಕೆನಿಲ್ಲು ಇಲ್ಲವಾದರೆ 
ತಲೆಯನ್ನು ಮರೆಸಿಕೊಂಡು. ಹೊರಟುಹೋಗು ಎಂದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ 
ಅರ್ಜುನನು ಕಣ್ಣುಗೆಳಿಂದ ಕೆಂಗಿಡಿಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತ ದುಃಖವನ್ನು ತೊರೆದು 
ವೃಷಕೇತುವಿನ ತಲೆಯನ್ನೊಂದಡೆಡೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ, 

ಹೊಡೆದು ಬಭ್ರುವಾಹನನ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂರಲಗುಗೆಳನ್ನು ಕೆತ್ತ 
ದನು ಆಹಾ ! ಬಹುಚೆನ್ನಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳು ನನ್ಮ ಮೈಭಾರವನ್ನು 

ಕಳೆದವು. ಇಂಥ ಹುಸಿಪೆಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಫಲವೇನು ? ಇಂದ್ರಕೀಲದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ 

ನಿಂದಪಡೆದ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಈಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಎಂದು ಬಭ್ರುವಾಹನನು 
ಬಇಣಗೆಳನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ದೇವತೆಗಳು ಜೆರಗಾಗುನಂತೆ ಆ ಬಾಣಗಳು ಅಂತ 
ರಿಕ್ಷವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡವು. ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ತರಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜು 
ನನು ಬಿರುಸರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಒಂದೊಂದು ಬಾಣವು ಲಶರೂಪ 
ವಾಗಿ ಶತ್ರುಸೇನೆಯನ್ನುಹೊಕ್ಕು ರಥತುರಗಪದಾತಿಗಳನ್ನು ಪಂಥದಿಂದ ಅಂತ 
ರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿ ದಿಗೆಂತವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಶತುಸೇನೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿ, ವೀರರಬಲ್ವೈ 
ಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿ, ಕುಲಗಿರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಫ್ಯಾಡಿಸ್ಕಿ, ಬಭ್ರುವಾಹೆಸನ ಆಂಗೋಪಾಂ 
ಗೆಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಬಲೆಯಂತೆ ಬಿಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ರಕ್ತ ಧಾರೆಯಿಂದ ರಣ 
ರಂಗನನ್ನು ನೆನಸ್ಕಿ ಜನರನಸ್ಸ್ನಿ ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸಿದವು. ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಅಕಿ 
ನಿಮಿಸ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರ್ಛೆಯನ್ನು ತರಹರಿಸಿಕೊಂಡೆದ್ದು ಭೀಸ್ಮದೋೋಣ 
ರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಬಲವು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನಿನಗುಂಟಾಯಿತು. ಈಶ್ವರನನ್ನುಗೆದ್ದು 
ಜಗಜ್ಜೇತನೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡಜೆಯೆಂದು ಅರಿಯದ ಮೂಢರು ನಿನನ್ನು 
ಹೊಗಳುವರು. ನಿನ್ನ ಬಲ್ಕೈಯನ್ನು ಅರಿದುಕೊಂಡೆನು. ಇನ್ನು ಸ್ಷಣಮಾತ್ರ 
ದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದಕೆ ನಾನು ವೀರನೆ ? ನೋಡು ಎಂದು ಬಾಣಗಳನ್ನು 
ಹೊಡೆಯಲು, ಮೇರೆದಪ್ಪಿದ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಬಾಣಗಳು ಅರ್ಜುನನ ಸೈನ್ಯ 
ವನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಕೊಂಡವು. ; ವೀರರಾದ ಸೈನಿಕಕು ಸತ್ಮಡಗಿದರು. ಆನೆಕುದುರೆ 
ಗಳು ಏನಾದವೋ ಕಾಣೆ, ಆಕಾಶವ್ಯೂ ಲೋಕಚಕುವ್ಕೂ ದಿಜ್ವಂಡಲಗಳೂ, 

ಕಾಣದಂತೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ » ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಿತು. ರಕ್ತೃಧಾಕೆಯು ಹರಿಯಿತು 

ಶೂರಾಳುಗಳ ಪ್ರಾಣಗಳು ಹರಿದು ಹೋದುವು, ಧ್ರೃಜಾಗ್ರೆದಲ್ಲಿನ ಹನುಮಂತನು 
ಚೀರಿ ಪಲ್ಲಿರಿದನು. ಅರ್ಜುನನೂ ನಡುಗಿ ಹೆದರಿದನು. 



೫೫... ಇಸ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ | 

_.. ಆಬಳಿಕ ತಂಡಿನುಕ್ಕಳಿಬ್ಬರಿಗೂ 1 |)ದಿಂದ ಯುನ್ಧತು: 
ಕೈಗಟ್ಟತು. ಬಿರುಸರಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮೈಪೆಳಗು ಸಿಂಹದಂತೆ ಕಾಣಾತಿ 

ದ್ವಿತು. ದೇಹಾಜ್ಯಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ 
ಕಾದಾಹುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನ ಬಭುುವಾಹನರು ಚಿಗುರಿದ ಮುಳ್ಳು ಮುತ್ತ ಗದಂತೆ 
ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಎಲ್ಫ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು. ಗೆಂಗಾಕಾಪದಿಂದ ಆ 

ರ್ಜುನಬಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಭ್ರುವಾಹನನು 
ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ ! ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಪತಿನ್ರತೈಸಾದ ಚಿತ್ರಾಂಗೆದೆಯನ್ನು 
ಪಳಿದಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಬಲವು ಕುಂದಿಹೋಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡು ! ಇನ್ನು ಛಲವನ್ನು 
ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸು ಕೃಸ್ತನ ಸಾರಥ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ಯಾರನ್ನು 

ಗೆದ್ದೆ ಹೇಳು ! ಭೂಲೋಭದಿಂದ ಅಣ್ಣನಾದ ಕರ್ನನನ್ನು ಕೊಂದೆ. ಅನನ 

ಮಗೆನಿದ್ದಕೇನಾಗುವುದೋ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ನನ್ನು ಕೈಬಿಲ್ಸಿಗೆ ತುತ್ತುಮಾ 

ೌಿದಿ. | ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಗೆತೀರಿತು. ಇಗೋ ! ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟರು 
ವೆನ್ಶು ಕುದುರೆಯ ಹಂಬಲನ್ಯು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟುಹೋಗು. ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಲುಬಾಣ 

ಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಳಿದ್ದರೆ ಪರ:ಸಾತ್ವ್ಯನನ್ಮು ಹೃದಯಕಮಲದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡು, 

ಇನ್ನು ಬಲವು ಹೆಚ್ಚು ಪುದು ಎಂದನು. ಆದನ್ನುಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನನು ಎಲೆ 

ಮೂರ್ಹಶಿಖಾನುಣಿಯೇ ! ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಪಂಥದಿಂದ ಇದಿ ಹಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದ 

ಕೀನು ? : ಅವನ ಮುಗೆನು ಸತ್ತರೆ ನಷ್ಟವೇನು ? ಆಹಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೈಗುಂ 

ದುವ ವೀರನೆ ನಾನು. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಲೈಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ! ಎಂದು 

ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತ ಬಭ್ರು 

ವಾಹನನು ಬೊಬ್ಬಿರಿದು ಎಲ್ಫೆ ನುರುಳೇೇ ! ಶ್ರೀಕೃಸ್ಥ್ಯಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಕೆ 

ದಕಾರಣ ದ್ರೋಣನಿಂದುಪದೇಶವಾದ ಬಿಲುವಿದ್ಯೆಯೂ ಸರಮೇಶ್ವರನೇ ಮೊದ 

ಲಾದ ದೇವತೆಗಳ್ಳು ಕೊಟ್ಟ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ವ್ಯರ್ಥವಾದುವು ಎಂದು ಜರಿ 

ದನು. ಕೂಡಲೆ ಫಲ್ಲುಣನು ಪಂಥನಿಮ್ವಡಿಯಾಗಿ ಕೂರಲಗುಗೆಳನ್ನು ಹೊಡೆ 

ಯಲು ಗಂಗಾನದಿಯ ಕಾಪದಿ೦ದ ಬುಣಗಳ ಸತ್ತವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಬಂ 

ದಿತು. ಬಭೃುವಾಹನನು ರೋಷಭೀಷಣನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಣಗಳ 

ನೈಲ್ಲ ಕಡಿದುಹಾಕಿ ಅಗ್ಕಿಜ್ವಾಲೆಯನ್ನುಗುಳುತ್ತಿರುವ ಕಾಮರೂಪದ ಕ್ರೂರ 

ವಾದ 'ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿದನು. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ನಡುಗಿದರು. ಕುಲಗಿರಿ 

ಗಳು ಅಲ್ಲಾಡಿದವು. ಆದಿಶೇಸನು ತಲೆಗೊಡಏದನು. ಕೂರ್ಡನು ಕಾಗ್ಗಿ 

ಹೋದನು. ಮೋಡಗಳು ಕೆನ್ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿದವು. ಉಲ್ಯಾ ಪಾತಕಗಳು 
ರಿದವು. ಮರುಳುಬೆರೆದ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು. ಆ ಬಾಣನನ್ನು 

ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೆ ಕರ್ಕಶವಾದ ಅಗ್ನಿಜ್ಜಾಲೆಯು ಜಶದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನುಸುತ್ತಿ 



(24) ಶೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. 

ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. * ಅದರ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ತರಹೆರಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ,, 
ಧ್ಯಾನಮಾಡುವಸ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಭರದಿಂದ ಹಾರಿಬಂದು ಅರ್ಜುನನ ತಲೆಯನ್ನು ' 

ಕಡಿದುಹಾಕಿತು. ಆ ತಲೆಯು ಮಾಧನ ! ಮಮಸ್ಕಾಮಿ ! ಕೇಶನ ! ಮುನಿಗಣ 

ಸ್ಮುತ್ಯು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ವೃಷಕೇತುನಿನ ತಲೆಯಬಳಿಗೈದಿತು. ಮುಂಡವು 

ಪೌರುಷದಿಂದುರುಳಿಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಆ ವೃಷಧ್ವಜನ ಮುಂಡವನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿತು. ಇಂತು ಮೂರುಲೋಕಗಳೂ ಮರುಗುವಂತೆ ಕಾರ್ತೀಕ ಶುದ್ಧ 

ಏಕಾದಶೀ ಮಂಗೆಳವಾರದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ತಲೆಯು 

ಕೃಷ್ಣಾ ಎಂದು ಭೂಮಿಗೆಬೀಳಲು ಬಭು )ವಾಹನನು ನಿಜಯೋತ್ಸವದಿಂದ 

ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಮಃಃಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. 

೧೮೫ 

" `ಆ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ದೂತಿಯರು ಚಿತ್ರಾಂಗೆದೆಯಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 
ಅನ್ವಾ ! ನೀನು ಎಂಥ ಪ್ರಣ್ಯಮಾಡಿ ಈಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತೆಯೋ ನಾವುಕಾಣೆವು ! 
ನಿನ್ನ ಸತಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಂದುರುಳಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ 
ಬರುತ್ತಿರುವನು ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಪತಿಭಕ್ತಿ, 

 ಪರಾಯಣೆ ಸಾದ ಚಿತ್ರಾಂಗೆದಡೆಯು ಹಾ |! ಪ್ರಾಣಕಾಂಕ ! ಹೋದೆಯಾ ! 
ಸ್ಸ ನಾನು ಕೆಬ್ಟೆನಲ್ಲಾ ! ಅಕಟಾ |! ನನ್ನ್ನ ಮೋಹನಾಂಗೆನೇ ಹೋದ 
ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿರಲಿ ! ಎಂದು ರೋದಿಸುತ್ತಿರಲು ಅವಳೊಡನೆ 
ಅಂತಃಪುರದ ಹೆಂಗೆಸರೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಿಂದ ಅಳೆತೊಡಗಿದರು. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಗೋಳಾಟವು ಬೈರೂಂತು, ಆಗೆ ಅರನುನೆಯ ಬಾಗಿರಿಗೆಬಂದು ತೇರನಿಳಿದ 



ಛಂ | 

೧೮೬ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ, 
_ಆರ್ಕರಾಗಿ ರೋದಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ಕಂಡು ಕಾರಣಷೇನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ 
"'ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಸವಳಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ತಾಯನ್ನು 
ಕಂಡು ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಇದೇನು |! ಸಂತೋಷಕರವಾದ ನನ್ನ ಈ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 
ನೀನು ಹೀಗೆ ಕೋದಿಸಬಹುದೆ ? ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದರೆ ತಲೆ 
ಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಂದಿರುವೆನು ನಿನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು 
ಸಂತೈಸಿಕೊ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆ ಅಪ್ಪಾಮಗನೆ ! 
ನೀನು ಬಹೆಳ ಒಳ್ಳೆ ಯಕೆಲಸನನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದೆಯಾ! 
ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯು ವಿಖ್ಯಾತವಾಯಿತೆ ? ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಾಣಸಖನು ಸತ್ತನೇ ! 
ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಬದುಕಿರುವರೆ ? ಹೇಯವಾದ ನಿನ್ನ್ನ ಪೌರುಷವು ತಂದೆಯ 
ಕೊಲೆಗಾಯಿತೇ ? ಹೆತ್ತವಳ ಕಿವಿಯ ಓಿಲೆಗೆಳ್ಳೂ ಕೊರಲ ಮಾಂಗೆಲ್ಯವೂ, 
ಮಂಗಳಿಕರವಾದ ಅರಶಿನ, , ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧಮಾಲ್ಯಾದಿಗಳು, ಭಾರವಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಸೆರಿಬಿಡಿಸಿದೆಯಾ ! ಅಯ್ಯೋ ! ಸಾಕು ! ಸಾಕು |! ಮೊಮ್ಮಗನು 
ಸತ್ತುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕುಂತಿದೇವಿ ಬದುಕಬಲ್ಗಳೇ ! ತಮ್ಮನ ಮರಣವನ್ನು ಶೇಳಿ 
ದರೆ ಧರ್ಮರಾಯನು ಉಳಿಯುವನೆ ಮುಂದೆ ಏನುಮಾಡುವನೋ ಕಾಣೆ ! 
ವಿನೇಕಹೀನನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮನ ಮರುಗಿ 

ಮಗೆನನ್ನು ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯನ್ನು ಸಂತೈಸಿ, ಉಲೂಪಿಯು 
ಅಮ್ಚ್ಯಾ ! ಸೈರಿಸು ಸೈರಿಸು ಅರ್ಜುನನು ಸತ್ತಿರುವುದು ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ಸಂದೇ 

ಹಕರವಾಗಿದೆ. ಅವನು ತೀರ್ಥಿಯಾತೈಗೆ ಬಂದಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಕುರು 
ಏಗಾಗಿ ಐದು ದಾಡಿ ಮದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದುಒಣಗಿದಂದುನನಗೆಮರಣ 
ಉಂಟಾಗುವದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ನಾನು ಆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಡಾವನದಲ್ಲಿ 
ಬೆಳೆಸಿರುವೆನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬರುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಬಂದು 

ಕಾಳ್ಗಿ ಚ್ಚಿನಿಂದ ಬೆಂದುಹೋದ ಒಣಮರದಂತಿರುವ ಆ ದಾಳಿಂಬೆಯ ಮರಗೆ 

ಳನ್ನು ಕ೦ಡು ದುಃಖಾತುರೆಯಾಗಿ ಬಂದು, ಆಹಾ ! ಅರ್ಜುನನು ನಿಜವಾಗಿ 
ಸತ್ತಿರುವನು. ನಾವೂ ಅಲ್ಲಿಗೆಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ನಡೆ ಎಂದು ಹೆಳಿದಳು. : 

ಕೂಡಲೆ ತೋಕಾಗ್ಯಿಸಂತಸ್ಮೆಯರಾಗಿ ಸಕಲರೂ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು 
ಅರ್ಜುನ ವೃಷಧ್ಮಜರ ರುಂಡಮುಂಡದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳುತ್ತ ಅತ್ತು 
ಶೀತೋಷ್ಹ ಕಿರಣಗೆಳೆನ್ನು ತೊರೆದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗುರುಳಿದ ಸೂರ್ಯಚಂ 
ದ್ರರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನ ವೃಷಕೇತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮರುಗಿ 
ಎಲೈ ಪ್ರಾಣಕಾಂತಾ ! ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿದಕಾತುರದಿಂದ ವಿರಹವೇದನೆಯನ್ನು 

ಸಹಸಿಕೊಂಡು ತಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗೆಲಾದರೂ ಕೈನಿಡಿದು ಜ್ಯಾ ಕ 

ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತಕ್ಕ ಸಬಾರದೆ ? :ಭೂಲೋಕದ ಗಂಡುಗಲಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಸ ಗ 



ಲ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೧೮೭ 

*ಸಾಹಸಫ್ರೌಡಿನೆಗೆಳಕ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರು ? ಅಯ್ಯೋ ! ಕಲ್ಲೆದೆಯ,* * 

ಮೂಳಿಯರು ನಾವಿನ್ನೂ ಬದುಕಿರುವೆನಲ್ಲ್ಯಾ ! ನಿನ್ನ ಮರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಕುಂತಿಯ, ಕಾಂತಾಮಣಿಯರಾದ ದ್ರೌಪದಿ ಸುಭದ್ರೆಯರ್ಕೂ 

ಹೇಗೆ ಬದುಕುವರು ಎಂದು ಪಾದಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿ ಮುಂಡವನ್ನುಬ್ಬಿ 

ಕೊಂಡು ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಕೊಂಡು ಸಡಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದ ತಲೆಯನ್ನು ಕೊರಲಿಗಂಟಸಿ, 
ಮುಖವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿ, ಮುದ್ದಾಡಿಸಿ, ಮೋಹದಿಂದ ಬಿಗಿದಬ್ಬಿ ಸುಗುಣಗಳನ್ನು 

ವಿವರಿಸಿ ಹಲುಬುತ್ತ ಮಗ್ಗುಲಫ್ಲ್ಚಿ ಬಿಡ್ಬಿರುವ ವೃಷಕೇಶುವನ್ನು ಕಂಡು, ಹಾ ! 

ಪುತ್ರಾ ! ವಿತೃನತ್ಸಲ ಎಂದು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಪೃಲಾಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ 

ಚಿತೃಾಂಗದೆಯು ಮಗನ ಮುಖನನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯಾ ! ತಂದೆಯನ್ನು 
ಕೊಂದೆಯಲ್ಲಾ ! ವಿರಹನೇದನೆಯಿಂದ ತನಿ ಉತ್ತಿರುವ ನಾವಿಬ್ಬರು ಉಳಿದು 

ಕೊಂಡಿರುವೆವು. ' ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕಿ 

ದಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೈಖಡ್ಗದಿಂದ ' ನಮ್ಮ ಕೊರಲನ್ನುು ತರಿದುಹಾಕು ಬೆದರಬೇಡ ? 
ತಡಮಾಡದೆ ಸಂಹರಿಸು. ತಾಯಿತಂದೆ ದಾಯಾದರನ್ನು ಸದೆವುದು ನಿನಗೆ 

ಶುಭಕರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ ಬಭು)ವಾಹನನು ಅನ್ಚ್ಯಾ | 

ಚಿಂತೆಯೇತಕ್ಕೆ ? ನನಗೆ ಸಾಸಿರಪಾಲು ದುಃಖವು ಹೆಚ್ಜಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ತಂದೆ 

ಯೆಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ಗೆರಗಿದಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೈದು ನೂಕಿದಕಾರಣ ನಾನು 
ಪಂಥದಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡೆನು. ಮಾರಿಹೋದಮೇಲೆ ದುಃಖ 
ಪಟ್ಟು ಫಲವೇನು ? ಹೇಗೂ ವಿತೃಫಾತಕನಾದ ನನ್ನ ಬಾಳು ಹೇಯವಾ 

ಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ನೀಚವಾದ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವೆ 
ನೆಂದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ತಂದೆಯ ನ್ಮುಕೊಂದು ತಾನು ಬಾಳಿದ 
ನೆಂಬ ಅಸವಾದವು ಬರುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಂತ ತೀರ್ನ ಜನ 
ತಪ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಿತೃಹತ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುನವನ್ನು ಕಾಣೆ ! ಆದುದ 
ರಿಂದ ವೈಷ್ಣ್ಯವಬಂಧುವಾಗಿ ನನಗೆ ತಂದೆಯಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾತ 
ಕಪು ಮುಶುಂದಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದು 
ಅಗ್ನಿ ಸ್ರ ವೇಶನನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಅಗರು ಚಂದನದ ಸೌಜೆಗಳನೊಬ್ಬಸಿ ಬೆಂಕಿಯ 
ನ್ಫ್ನು ಪ್ರಟಮಾಡಿ ಬೀಳಲು ಉದ್ಯುಕ್ತನಾದನು. ಆಗೆ ಎಲೈಮೂಢನೆ! ಅರ್ಜುನನ 

ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿ, ಪಾಂಡವಪ್ರಾ ಣನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಭಾವ 
_ ಮೈದುನನನ್ನು ಬದುಕಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಿಗೊ ಬಾರದೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರನು 
ಆದುದರಿಂದ ದೇವಪುರನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನು ಮೈದೋರುವ ವರೆಗೂ ಸುಮ. 
ತು ಎಂದು ಚಿತ್ರಾಂಗೆದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬೈದು ಗೆದರಿದಳೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ- 

'ಶೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಯ್ವ ಮಕರಂದ ಮಧುಕ 



ಆ ಇಪ್ಪತೃನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ, 

: ಎ ಮಧುಕ ರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀನಿಲಯ ಕವಿನಾಗಶರ್ಮ ಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿ 
"ಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರೆ ಹದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಮೂರನೆಯಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ 

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. 

ಸಂಜೀವಕದ ಮಣೆಯಿಂದಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೂ ಸತ್ತುಹೋದ 

ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳು ಬದುಕಿದುದು, 

ಹ ಎಲೈ ಔನೆಮೇಜಯರಾಯನೇ ಶೇಳು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಚಿತ್ರಾಂಗೆ 

ದೆಯು ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬರುನವರೆಗೊ 

ಸೈರಿಸೆಂದು ತಡೆದು ಹೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರಲು, ನಾಗೆರಾಜನ ಮಗಳಾದ ' ಉಲ 

ನಿಯು ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಎಲೈ ಬಭು) 

ವಾಹನನೇ ! ಸತ್ತುಬಿದ್ದಿರುವ ಅರ್ಜುನನು: ಬದುಕುವ ಉಪಾಯವನ್ನು 

ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಗರುಡನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಬದುಕಿಸುವುದ 

ಕ್ಕಾಗಿ ಪಾತಾಳಲೋಕಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಾದ ವಾಸುಕಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಮಿತನಾಗಿ ಪಠ 

ಮೇಶ್ವರಸು ಅವನಿಗೆ ಮೃತಸಂಜೀನಕಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ವನು, ಆ 

ಮಣಿಯು ಪಾತಾಳಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನ ವಶದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು. ನೀನು ಶೌರ್ಯ 



ಜ್ 

ಕ. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ಟ್ 

ದಿಂದ ತರಬಲ್ಲವನಾದಕೆ ಈಗೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವನರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು ಹ 

ವರು ಎಂದಳು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಅವ್ವಾ ! ಸಮಯಕ್ಕೆ : 

ಸರಿಯಾದ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ! ಆ ಸಂಜೀವಕದ ಮಣಿಯನ್ನು ತಂದು 
ತಂದೆಯಾದ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಬದುಕಿಸುವೆನು. ಹಾಗಲ್ಲದೆಹೋದರೆ 

ನಾನು ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಫಲವೇನು? ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಆದಿಶೇ 

ಷನು ಅಡ್ಡಿಯಾದರೆ ಪಾತಾಳಲೋಕವನ್ನೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವೆನು. ಅನನಿಸ್ಛೆ ಸಹಾ. 
ಯಕರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಾದಿಗೆಳು ಬಂದರೂ ಅವರನ್ನೂ ಭಂಜಿಸಿ 

ನೂಕುವೆನು, ಮುನಿಸುನಿಂದಕೆ ದಿಕ್ಬಾಲಕರನ್ನು ಸೊಪ್ಸಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು. 

ನಾನು ಮಗೆನಾದುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿ `». ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆಯನ್ನು 

ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಉಬ್ಬುತ್ತಿರಲು ಉಲೂ 

ನಿಯು ಅಪ್ಪಾ ! ಮಗನೇ ! ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಳೊಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯು 

ವುದಿಲ್ಲ... ನೋಡಿದಕೂಡಲೆ ನಿಷಜ್ಚಾಲೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣುರೆಸ್ಸೆಗಳು ಸೀದುಹೋ 

ಗುವುವು, ಆದಿಶೇಷನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಭದೃವಾಗಿರುವ ಆ ಸಂಜೀವಕದ ಮಣಿಗೆ 

ಗುಳಿಕ್ಕ ವಾಸುಕಿ, ತಕ್ಷಕ, ತಂಖ, ಪದ್ಮ, ಕರ್ಕೊಟಿಕಾದಿಗಳೆ ಕಾನಲು ಬಲ 

ವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲ ವೀರನು ಲೋಕಶದಕ್ಲಿರುವನೆ 

ಎನಲು ಅಮ್ಚ್ಯಾ. ನಮ್ಮ ಮಾತಾಮಹನಾದ ಆದಿಶೇಷನಿಗೆ ನೋವಾಗುವುದೆಂಬ 

ಭಯನಂದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಆ ವಾಸುಕಿಗೀಸುಕಿಗಳ ಏಷಗಳಿಗೆ ಹೆದರುನೆನೆ ? 
ಅವರು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಸಪ್ತ ಪಾತಾಳಗಳನ್ನುು ಭೇದಿಸಿ ರತ್ನವನ್ನು ತಂದು ತಂಜೆ 
ಯನ್ನು ಬದುಕಿಸುವೆನು ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡು ಎಂದನು, ಬಳಿಕ 
ಉಲೂಪಿ ಅಪ್ಪಾ ಮಗು ಒಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಒಂಭತ್ತರಿಂದ ನೂರರವಕೆಗೊ 
ಹೆಡೆಗಳುಳ್ಳ ಸರ್ಪಗಳು, ಸಾಸಿರಮೊಗದೆದ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವರು. 

ಅವರ ವಿಷಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು : ಶಾಂತಿಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶಿವನಿಗೂ 
ಅಸದಳವಾಗಿರುವುದು. ಒಂದೊಂದುವೇಳೆ ಗೆರುಡನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದು 
ಕೊಂದ ಸರ್ಪಸಂಕುಲವನ್ನು ಬದುಕಿಸುವಾ ಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರತ್ನವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ 

ತೆಗೆಯುನಕೆ ಹೊರತು ಉಳಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈಚೆಗೆ ತೆಗೆ ಯುವದಿಲ್ಲ 
_ ಆಂಥ ಮಣಿಸುನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ತರಬ ಲ್ಸ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು... ಆಗ ಬಭು) 

| ವಾಹನನು ಅನ್ವಾ |! ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಏಕೆ, ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿನ ಹಾವುಗಳನ್ನು .. 
ಹಲ್ಲಣಿಸಿ ಹಣಿದವಾಡಿ ಆ ಸಂಜೀನಕದ ಮಣಿಯನ್ನು ತಂದ್ಳು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರು 
ಸೇನೆಯನ್ನೂ, ಅರ್ಜುನ ವೃಷೆಕೇತುಗಳನ್ನೂ, ಬದುಕಿಸಿದನೇಲೆ ವಸುವೆ 
ಮಾಸಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರ್ಪರಾಜನಿಗೆ ತವಾಗಿ 

ಕೊಡುವೆನು ಎಂದನು, ಉಲೂಪಿಯು ಆ ವಾಕ್ಚವನ್ನು ಶೇಳಿ ಎಲೈ ಮಗನೇ | 



ಭ್ಯ” ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ, 

೬. ಶೇಳು, ಅನ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿನಯದಿಂದ ತಂದರೆ ಸುಗುಣಸಂತೋ& 
ಗೆಳುಂಟಾಗುವುವು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ತಂದರೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ತೊಂ 
ರೆಯುಂಜಾಗುವುದು. ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ದುಡುಕಬೇಡ. ಪಾತಾಳಲೋಕ 
ಲ್ಲಿರುವ ಪುಂಡರೀಕನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಅವನು ನನಗೆ ಅನುಕೂಲನಾ 
ರುವನು ಆತನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂದು ಧ್ಯಾನಮಾಡಲ 
ಕೊಡತೆ ಪ್ರಂಡರೀಕನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದಕಾರಣನೇನು ಎಂದು: 
ಕೇಳಿದನು. ಆಗೆ ಉಲೂಪಿಸು ಎಲೈ ವತ್ಸಲಾಸ್ತಿತನೇ ! ನೀನು ಆದಿಶೇಷನ 
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಓಲೆಬಾಗ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮಡಿದುಬಿ! 
ದಿರುವ ಅರ್ಜುನನು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೂ ಅನ್ಭುತಸಂಜೀವಕದ ಮಣಿಸುನ್ಸ್ಸು 
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿ ಸ್ಮಲ್ಪವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ವರ್ತವಣಣೆ 
ವನು ತಿಳುಹಿಸಿ ನುಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ! ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 
ಬಳಿಕ ದುಃಖಾರ್ತೆಯಾದ ಉಲಏಸಪಿಯನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಸತ್ತೊರಗಿದ ವೃಷಃ 
ಕೇತು ಅರ್ಜುನಾದಿಗೆಳ ದೇಹವು ಕೊಳೆಯದಂತೆ ಕಚ್ಚ ವಿಸವೇರುವಂತೆಮಾಡ್ಮಿ 

ಆ ರುಂಡಮುಂಡಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಎಸ್ಚರಿಸಿ. 
ಬಭ್ಪುವಾಹನನೆೊಇಡನೆ ಸ್ಮೇಹವಂಜೆಳಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಟು ಅತಲ್ಯ್ಕ, 

ವಿತಲ, ಸುತಲ, ತಲಾತಲ, ರಸಾತಲ, ಪಾತಾಳಗಳೆಂಬ ಏಳುಲೋಕಗಳ ಆತ್ಮ 

ರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಪುಂಡರೀಕನು ಆದಿಶೇಷನಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. 

ಎಲ್ಲಿನೋಡಿದರ ಫಲಪುಷ್ಪ ಭರಿತವಾದ ಪೊಂಬಳ್ಳಿ ಮಿಸುನಿಮರಂಗಳಿಂ 

ಬೊಪ್ಪುನ ಉದ್ಯಾಸ”ಳಿಂದಲೂೂ ರನ್ಯುವಾದ ನವರತ್ನರಾಜಿಗಳಿಂದ ಶೋಭಿ 

ಸುವ ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮನೆಗಳಿಂದಲೂ, ಅಮೃತಸದೃಶವಾದ ಜಲನನ್ನು 

ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಹೀಕೂಪತಟಬಾಕಾದಿಗಳಿಂದಲೂ, ಪೊಂದಾವರೆಯಿಂದ 

ಕೂಡಿದ ತಿಳಿಗೊಳಗಳಿಂದಲೂ, ಮನೋಹರವಾದ ಲಾನಣ್ಯರಾಶಿಯಿಂದೊಪ್ಪುು. 

ತ್ತಿರುವ ನಾಗೆಕನ್ಸಿಕೆಯರ ಭೋಗಂಗದ ಬೆಡಗಿನಿಂದಲೂ, ಭೋಗನತಿಯ 

ಭಾಗ್ಯನಿಧಿಯನ್ನೊಳ ಕೊಂಡ ಆನಂದದಿಕ್ಕೆಯೆನಿಸಿರ್ದ ಆ ಸಾತಾಳೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ರತ್ನಖಚಿತವಾದ ಗೋಪುರದಿಂದೊಪ್ಪುವ ದಿನ್ಯಭವನದಲ್ಲಿ ನಾಗೆಕನ್ನಿಕೆಯಕ 

ನೃತ್ತಗೀತ ವಾದ್ಯಗೆಳಿಂದ ಶೋಭಃಾಯಮಾನವಾಗಿ, ಪುರನನೆ ಇದ್ಯಾನಗಳನ್ನು 

ಭರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿವ್ಯ ಸರಿಮಳೆ ಗೆಂಭೋತ್ಕರದಿಂದ ಕಣ್ಣನಂಗಳಿಗೆ ಸೊಂಪಾಗಿ 

ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಪೂಜೋಪಚಾರಗೆಳ ವೈಭವದಿಂದ ರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾ 

ಹಾಟಕೇಶ್ವರ  ಜೇವಾಲಯವನ್ನು ಬೋಗವತಿಯತೀರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಮಹೇಶ್ವರ 

ಐಗೆ ಮಣಿದೆರಗಿ, ಸಕಲ ಸುರಾಸುರ ಸಮೂಹದಿಂದ ಓಲೈಸಿಕೊಂಬನನಾಗ್ಕಿ 

ತನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಸರ್ಪಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ವಕೀಯವಾದ ಫಣಾನಣಿಗೆಳ ಕಾಂತಿ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ಲ 
ಯಿಂದಲೂ, ಜೀಹಚ್ಮಾಯೆಯಿಂದಲೂ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನನಾಗಿ, ನಿಶ್ಚಲವಾದ 
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಚ್ಯುತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ, ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನೆಂದರಿತು ಭೂಭಾ 
ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ. ಆನರ್ಫ್ಯವಾದ ರತ್ನ್ನಧನಕನಕಂಗಳ ನಿಧಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ 
ಸರ್ಪರಾಜ್ಯದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಆದಿಶೇಸನನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಮ 
ಯವನ್ನ್ನು ನೋಡಿ, ಓಲಗೆನನ್ನು ಒಳಹೊಕ್ಕು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಎಲೈ ಫಣಿರಾ 
ಜನಃ ! ಕೇಳು. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಂಡುಪುತ್ರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯನಿನಿತ್ತವಾಗಿ 

ದಾಯಾದರಾದ ಕೌರವರೊಡನೆ ಕಲಹ ಉಂಟಾಯಿತು ಆ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ಗುರು 
ಗಾಂಗೇಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಉಳಿದ ಬಂಧುಬಳಗೆದವರನ್ನೂ ಕೊಂದ ಕಾರಣ ತನಗೆ 
ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯುವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಧರ್ವರಾಯನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 
ಅಸ್ಪಣೆಪಡೆದು ಅಶ್ಚಮೇಧಯಾಗಮಾಡಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದನು. 

ಬಳಿಕ ಮಗೆನಿಂದ ಮರಣ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೆಂಗೆಯಿಂದ 
ಕಾಪವುಂಟಾಯಿತು. ತನ್ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಭುುವಾಹನನು ಕುದುರೆಯೊಡನೆ 
ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಕೆಡಹಿದನು. ಆದುದ 
ಿ೦ದ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾದ ಉಲೂಪಿಗೆ ವೈಧವ್ಯ ಪ್ರಾಸ್ತವಾಯಿತು.. ಅವಳು 
ರತಿಶೋಕನನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಹಂಬಲಿಸಿ, ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊ 
ಗು ವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಜೀವಕದಮಣಿಯನ್ನು ತರಜೇಕೆಂದು 
ಹೇಳಿ ಈ ಕುರುಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕರ್ಣ 
ಪೂರಗಳನ್ನು ನಾಗೆರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಯ್ಯಾ ! ನಿನಗೆ ಅಳಿಯನೂ, ಸಜ್ಜ ನಶಿ 
ಕೋಮಣಿಯೂ, ಹರಿಭಕ್ತನೂ, ಇಂದ್ರಪ್ರಶ್ರನೂಣ, ಧರ್ನಾನುಜನೂ ಆಗಿ 
ರೋಕೈ ಕವೀರರಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗೆಳೆಯನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬದುಕಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 
1೦ಜೀವಕದ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಡು ! ಪರೋಪಕಾರಬುದ್ಧಿಯು ಎಂದಿಗೂ 
ಕೇಡನ್ನು ಂಟುಮಾಡದು. ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆದಿಶೇಷನು 
ನುಮ್ಮ್ಯಾನದಿಂದ ತನ್ನೆಡಬಲಗೆಳಲ್ಲಿರುವ ತಕ್ರಕಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯಾ | 
ಷ್ಣ ಭಕ್ತನಾಗಿ. ನನಗೆ ಅಳಿಯನಾಗಿರುವ ಅರ್ಜುನನು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 
೦ಜೀಕದ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪೇನು ? ಏಕೆ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು 
ಕೇಳಿದನು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಕೂಡಲೆ ಸಕಲ ಸರ್ಪನುಂಡಲಿಯು ದುಃಖ 
ನಿ೦ದ ಶೋಕಿಸುತ್ತಿರಲು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನು ಎದ್ದುನಿಂತು ಮುಂದೆ ಬಂದು 
ಸಮುಗಿದು, ಅಯ್ಯಾ | ತನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೂದಗುವ ಸದೃಸ್ತುವನ್ನು ಅನ್ಯರಿಗೆ ೂಟ್ವರಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಾರದು. ಮಾಡಿದುಪಕಾರವನು ಮರೆವುದರಲಿಯೂ ; 

೩ ಕೆನೋಸದಿಂದ ಕೊರಲಕುಯ್ಯು ಪ್ರದರಲ್ಲಿಯೂ ಖೂ ಳತನದಲ್ಲಿಯೂ. ಚೀ ೪ಗಿ ರು ಜಾಣರಲ್ಲವೆ ? ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ - ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಕೆಡಬೇಡ. 



೧೪೨ ಆಪ್ಪತ್ಮನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ, 

. ಸರಿಜೀವಕದಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವಪ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡ 

ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 

| ವೆಲ್ಫೈ ಧರ್ಮೀನನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ)ನೆ ದೇಶದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಊರೂ 
ರುಗಳಲ್ಹಿಯೂ ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಪೀಡೆಗೆ ಹೆದರದೆ ವಕ್ರಗತಿಯಿಂದ 
ನಡೆಯುವ ಕಡುಗೇಡಿಗರಾದ ನಿನ್ಮಂಥವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿರುವರು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ಆಯ್ಯೋ ! ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡು ದುಃಖಾರ್ತರಾಗಿ ಬಂದು ಬೇಡಿ 
ದರೆ ಕೊಡದವನು ದೊಡ್ಡವನೆ ? ಅಂತಪ್ಪವರನ್ನು ನಾಯಿಗೆಚ್ಚಲಿನ ಹಾಲಿ 

ಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಅಕಟಕಟಾ |! ಪರೋಪ9ರನಿರತಂಾದ 

ದಧೀಚಿ ವಾಮನ ಮೊದಲಾದವರು ಮಾಡಿದ ದಾನವು ಕೆಟ್ಟುದೆ ? ನಿಜವಾಗಿ 

ನಾನು ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇಕೊಡುನೆನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು 

ಕೇಳಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಸಂಜೀವಕದನುಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನು 

ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮಗೆಂದಿಗೂ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಲಭಿಸಲಾರವು. ನಾಗಲೋಕದ 

ಲ್ಲಿರುವ ಭೋಗಿಗಳ ಭಾಗ್ಯವು ಹಾಳಾಗುವುದು. ಮತಂಗಖುಹಿಯ ಶಾಪದಿಂದ 

ಗರುಡನು ಈಗ ಪಾತಾಳಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದರೂ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಜಿ 

ವಕದ ಮಣಿಯು ಬಂದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವನೆ ? ಮನುಷ್ಯರಿಗಿರುವ ಆಯುಸ್ಟೂ 

ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದುದು. ಈಗೆ ಬದುಕಿದರೂ ಅರ್ಜುನನು ಇನ್ಕೊಂದುದಿನ ಸತ್ತೆ 

ಸಾಯಬೇಕು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬಾಳ್ಕೆಯನ್ನು. ಈ ಮಣಿಯಿಂದಿಂ 

ದಿಗೂ ಹೊಂದಲಾರನು. ಆದಕಾರಣ ಸರ್ವಥಾ ಸಂಜೀವಕದಮಣಿಯನ್ನು 

ಕೊಡಕೂಡದು. ನಾವು ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆಹೋದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ 

ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವಪ್ರಾಣನಲ್ಲವೆ ? ಲೋಕನದ 

ಯವಂತೆ ಭಕ್ಕವತ್ಸುಲನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕರುಣಸಂಜೀಕನಾಗಿರುವಾಗೆ ಈ 

ನಿನ್ನ ಶಿಲಾರತ್ಸದ ಹಂಗಿಸಿಂದೇನು ? ರತ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ 

ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಬೇಡ ಅಹಾ ! ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಅರ್ಜುನನ: 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಬದುಕಬೆ ಇರಲಾರನು. ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಣಿಯನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟು ನಾಗಲೋಕದ ಬಾಳೆಯನ್ನು ನೀಗೆಬೇಡ. ಗರುಡನ ಹಾವಳಿಗೆ ನೆಂ 

ವಾಗಿ ಈ ರತ್ಕವು ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ಇರಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಗಳಾದ ಉಲೂಪಿಯನ್ನು ಸಂತ್ಮೆ 

` ಸುವಂತೆ ಪುಂಡರೀಕನನ್ನುು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸೆಂದು ಹೇಳಿದ ಧೃತರ 

ಷ್ಟ್ಟ)ನ ಮಾತಿಗೆ ಸರ್ಪಸಂಕುಲವೆಲ್ಲವೂ ಸಮ್ಮತಿಸಿತು, ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯ. 

ರಾಯನೇ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ರಾಜರು ಕೊಡುವ ದಾನವು ಅನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುನ 

ಕೂ)ರರಂತಹ ನೀಚಂಾದನರಿಂದ ಕೆಡದಿರುವುದೆ? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಾತು? 

ನ್ನು ಕೇಳಿ ಆದಿಶೇಷನು ಪುಂಡರೀಕನನ್ನು ಕರೆದು ಅಯ್ಯಾ ! ನಾನೊಪ್ಪಿದರ/ 



ತ. ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ರಿಯ (28) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ 

ನೀಚರಾದ ಈ ಸರ್ಪಗಳು ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ರತ್ನವನ್ನು ಕೊಡಲೊಲ್ಲವು, 
ಎಂದು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಉಲಸಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡು ಎಂದಾತನನ್ನು ಭೂಲೂ( 

ಕಕ್ಕೆ ಕಳುಖಸಲು ಅನನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಬಂದು ರಶ್ಶಪ್ರದೀಪಸಳ ಕಾಂತಿ 
ಯಿಂದ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಕಾದಿರುವ ಬಭ್ರುವಾಹನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ರುಂಡ 

ಮುಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಉಲೂಪಿ ಚಿತ್ರಾಂಗೆಜೆ ಯರು ಪುಂಡರೀಕನು 

ಸಂಜೀವಕದಮಣಿಯನ್ನು ತರುವನೆಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅನ 

ರನ್ನು ಕಂಡು ಆದಿಶೇಷನು ಮಡಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ 

ವೈಧನ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುನೆವೆಂದು ನಿತ್ಹಯಿಸಿದ 

ತಾಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತ, ಆಹಾ | 

ಆದಿಶೇಷನ ಆಹಂಕಾರವನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ! ವಿಷ್ಣುಭಕ್ಕನಾಗಿ ಇಂದ) 

ಸುತನೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮಾನುಜನಾಗಿ, ನನಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜುನನ 

ಪ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಜೀವಕದ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆಹೋದನೆ ? ಶ್ರಣಮಾತ್ರ 

ದಲ್ಡಿ ಸಾತಾಳಲೋಕವನ್ನು ಸುಟ್ಟು, ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ತಂದು ನನ್ನು ತಂದೆಯ 

ನ್ಕೂ ಅವನ ಪರಿವಾರದವರನ್ನೂ ಬದುಕಿಸುವೆನು. ನಾನು ಬರುವವರೆಗೂ 
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಾವ 
ಲಿಟ್ಟು ಚತುರಂಗಬಲವನ್ನು. ಒಡಗೊಂಡು ದಿವ್ಯವಾದ ಧನುಸ್ಸಿಗೆ 

ಹೆದೆಯೇರಿಸ್ಕಿ ಘೋರವಾದ ಬಾಸನನ್ನು ಹೂಡಿ, ಭೂಖಂಡವನ್ನು ಟೊಳ್ಳು 
ಮಾಡಿ, ಸಪ್ತ ಪಾತಾಳಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆದುಹೋಗುನಂತೆ ದಾರಿಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಂಟು ಸೇನೆಯೊಡನೆ ನಾಗಲೋಕವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಬಾಣಜಾಲಗಳಿಂದ 
ಸರ್ಪಸಂಕುಲವನ್ನು ನೋಯಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಐದುಗಾವುದ ಅಗಲವಾದ 
ನಾಗಲೋಕದ ಸೇನೆಯು ಕರಿತುರಗೆರಥಪದಾತಿಗಳೊಡನೆ ವಿಷಜ್ಟಾಲೆಯನ್ನು 
'ಕಾರುತ್ತ, ದಶದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಭುುವಾಹನನ ಸೇನೆ 
ಯನ್ನು ಸುತುತ್ತಿದ್ದಿತು. 

ಬಳಿಕ ಗುಳಿಕ ತಕ್ಷಕ, ಶಂಖ, ಕರ್ಕೊಟಕಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ನನ್ಮು ತೋರಿ ಕಾದಲಾರಂಭಿಸಿದರು.. ಆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದುಸಾವಿರ ವೀರರು 
ಮಡಿದುಹೋದರು,. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಕೋಪಭೀಜಣನಾಗಿ 
ಸಹಸ್ರಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉರಗಾವಳಿಯನ್ನು ಪೊರೆಗಡಿದು ಹದ್ದು 
ಕಾಗೆ, ನನಿಲ್ಕು ಗರುಡ್ಕ ಮುಂಗೆಸಿಗಳ ರೂಪದಿಂದ ಪೀಡಿಸುವ ಮಂತ್ರಾಸ್ತೃಗೆ 

ಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬೊಬ್ಬಿರಿಯಲು ಆ ಬಾಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಉರಗಾವಳಿ 
| ಯನ್ನು ಮುತ್ತಿ ನಿಮಿಷಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಸತ್ವವನ್ನು ಕುಂದಿಸಿ ಕೊಂದು 

ಹಾಕಿದವು... ಬಳಿಕ ಬೊಳ್ಳು ಮರನ ಅಳ್ಳೆಯಂತೆಯ್ಕೂ ತಿರುಇಲ್ಲದ ತಿಂತಿಣಿ) 



೧೯೪ .. ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಯನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಯಂತೆಯೂ, ಸತ್ವಹೀನರಾಗಿ ಕಳೆಗುಂದಿ ಕಾಂತಿಗೆಟ್ಟ, ತಕ್ಷಕ ಧೃೃತರಾಷ್ಟ್ರಾ) 

"ಡಿಗಳು ಆದಿಶೇಸನಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಯ್ಯಾ |! ಆ ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಸರ್ಪಗಳ 
ವಿಷಕ್ಕೆ ಹೆದರದ ಶೂರನು ನಾಗಲೋಕವು ಹಾಳಾಯಿತು. ನಾವುಗಳು ಬದು 
ಕುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಕಾಣೆವು, ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ತವೂ ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ ಪ್ರಾಣ 

ವೊಂದುಳಿದರೆ ಸಾಕು. ಬಭು್ಭುವಾಹನನಿಗೆ ಜೀಗೆ ಸಂಜೀವಕದನಣಿಯನ್ನುು 
ಶೂಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಉಳಿದ ಸರ್ಪಸಂಕುಲದೊಡನೆ ಮೊರೆ 
ಯಿಟ್ಜಿರು ಆಬಳಿಕ ಆದಿಶೇಷನು ಅಯ್ಯೋ ! ಇಷ್ಟು ಮರುಗಿ ಫಲನೇನು, ಹರಿ 

ಭಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ಮಣಿಯನ್ನು ಮೊದಲೆ ಕೊಡದೆಹೋದಿರಿ. ಅಕಟ ' 

ಕಟಾ ! ದಾಸ ಧರ್ಮ ಸರೋಪಕಾರಂಗಳಿಗ್ರೆ ಕೊಡದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ 
ಲೋಭಿ ಸು ಧನವು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಹೆಣದಂ ಕಡೆಗೆ ಕಾಕಭಾಜನವಣಇಗೆದಿ 

ರುವುದೆ: ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ | ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಸನೆಂಬ ಸಂಜೀವನ 
ರತ್ಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನಾವು: ಈ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದ ' 
ರಿಂದ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಆಡಿನಹಾಲನ್ನು ಬೆರಸಿದಂತೆ ನಿಷ್ಫಲವಲ್ಲನೆ ? ನಮ್ಮ 
ಉಸಕಾಂವು ಎಷ್ಟೆರದು, ಈ ರತ್ನವನ್ನೂ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಬು 
ವೃಕ್ಷ ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆಳನ್ಫೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಟಾಕ್ಷನೀಕ್ಷಣ 

ವನ್ನು ಪಡೆದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಮಹಾನಮಹಿಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪಾಂಡವ 

`ರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಏನು? ಇನ್ನು ಹೇಳಿ ಫಲವೇನು? ಸದ್ಧಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ 

ನಿನ್ಮು ಪಾಸವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನದಿಂದಲ್ಲದೆ ಬಯಲಾಗೆದು. ಆ ' 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರುಡನು ಮುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದಕಾರಣ ನನ್ನೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣನ ದರು 

ಶನಕ್ಕೆ ಬನ್ಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಸರ್ಪಗಳನ್ನೊಡಂಬಡಿಸ್ಕಿ, ದಿವ್ಯ ರತ್ತ್ನ ಭೂಷಿತ 

ವಾದ ಮಣಿಕುಂಡಲಂಗಳೆನ್ನು ನೂರು ಸಲಾಕೆಗಳಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಳುಗೋಡೆ 

ದಾ 

ಯನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಇತರ ಉತ್ತಮವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಭುವಾಹನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು [ 

ಸನ್ಮ್ವಾನಮಾಡಿ ಆತನೊಡನೆ ತಾನೂ ಹೊರಟು ಶನ್ಮ್ನ ಮೂಲಬಲ ಸಹಿತ ಮಣಿ 

ಪುರದ ರಣಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತನು. 

ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಆಹಾ ! ಬಭ್ಭುವಾಹ ನನಿಗೆ ಸಂಜೀವನ ರತ್ನದ ' 

ಜಯಿವೂ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರಾಣವ, ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಸ್ರಾಬಲ್ಯುವೂ, 

ಯಾಗಕ್ಕೆ ಕುದುರಿಯೂ ದೊರೆಕೊಂಡುದು. ನಾನು ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಘ್ಮುಮಾಡಿ 

ಕೆಬ್ಚನು,.. ಈಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಚಂತಿಸುತ್ತಿರಲು ಅನನು ಮಕ್ಕಳಾದ 

ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ದುಸ್ಕಭಾವರಿಬ್ಬರೂ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಾ ಜೀಗೇಕೆ 

ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವೆ.. ಆದಿಶೇಷನೊಡನೆ ನೀನೂ ರಣಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗು. 

ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹ. ೧೯೫ 

ಹೋಗಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಅರ್ಜುನನ ತಲೆಯನ್ನು ಕದ್ದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಬರು. * 

ನೆವು. ಇದರಿಂದ ನನುಗೆ ಪಾಪವೇನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ಷಣಮಾಶ್ರಧ್ನಲ್ಲಿ 

ಠಣರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಾರ್ಥನ ತಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಬಕದುಲ್ಫ ಮುನಿಯ 

ಮಹಾರಣ್ಣದಲಿ ಬಚ್ಚಿ ಟಿರು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದಿಶೇಸನೊಡನೆ 
ಕ್ ಚ್ಚೈಲ್ಚ ದೆ (1 ಣಿ 

ಬಭ್ಭುವಾಹನನು ಯುದ್ಧರಂಗೆಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅರ್ಜುನನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ 

ನರಳುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿಯರನ್ನು ನೋಡಿ ದಿಕ್ಕುತೋರದವನನಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆಹೋಗಿ 

ಮೈಮರೆದನು. 

ಕೇಳೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಹೀಗೆ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಕಳವು 
ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಅತ್ತ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಂತಿಯು. ಅರ್ಜುನನ 
ತಲೆಯು ಕಡಿದು ಬೀಳುವ ಓಂದಿನ 'ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗೆ ಪಾರ್ಥನು 
ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳೆದ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮೈಗೆಲ್ಲ ಗೋಮಯ 

' ನನು ಬಳಿದುಕೊಂಡು, ' ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ, ಕತ್ತೆಯಮೇಲೆ 
ಕುಳಿತು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡು ಭಯಪಟ್ಟು ಧರ್ನು 
ರಾಖು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಿನರಿಸಿ ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ | ಅರ್ಜುನನು 
'ಬದುಕಿರುವನೋ ಇಲ್ಲವೊ, ಸುಭದ್ರ ದೌಪದಿಯರ ನಯನ ಸರೋಜಗಳು 
ಕಂಬನಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುವು, ಕೃಷ್ಣಾ ! ನಿನ್ನ ಸಖನಾದ ಅರ್ಜುನನ 
ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೇಗಿರುವುದೋ. ಕಾಣೆನೆಂದು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದಳು 
ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ8ಾಂತನು ಕುಂತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಭೀಮ, ದೌಪದಿ 
ಸುಭದ್ರೆ, ಕುಂತಿ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವರಿಂದೊಡಗೊಡಿ, ಗರುಡನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ 
ಕುಳಿತು ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭೀಮ 
ನಿಗೆ ನಿನರಿಸಿ ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯಾ ! ವೃಕೋದರ ನೋಡು ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು 
ಬಿದ್ದಿರುವ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂಡ ಒಂದೆ ಕಾಣಿಸುವುದು. ತಲೆಯು ಎಲ್ಲಿಹೋ 
ಯಿತೊ ಕಾಣೆ ! ಎಂದು ಹೋಳಲು, ವೃಕೋದರನು ಸ್ಥಾನಿಾ ! 
ಕಬಾಶ್ರನೆಂಬ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸಿದುದೆ ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನ ವದನ ಸರೋಜವು 8 
ವಿಕಸಿತವಾಗದೆ ಇರುವುದೆ ? ಹೇಳು ಎಂದನು. ಹೀಗೆ ರಾಜಗಾರ್ಯವನ್ನು 
ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಅಟ್ಟಿಹಾಸದಿಂದೊಪ್ಪುನ ಮಣಿಪುರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ 
ಕಡೆಗೆ ಆನೆ, ಕುದುಕ್ಕೆ, ರಥ, ಪದಾತಿಗಳ ಕಾನಲಿಂದ ಬಿಗಿದು ಲಲನಾಮಣಿಗಳ 
ರತ್ತೃಕಾಂತಿಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಕುಂತಿ 

, ಯಶೋದೆ, ಭೀಮ ಸುಭದೈ), ದೌ)ಪದಿಯರೊಡದೆ ಅಯೆ 
ಇಂತಹ ಗೆತಿಯಾಯಿತೆ ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸಿ, ಎಲ್ಫೈ ಅಜು 
ಈಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾನೇ 

ಸ್ಯೀ ! ಅರ್ಜುನನಿಗೂ : 

೯ನನೆ ! ಏಳು ಇಗೋ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಿನ್ಶ ತಾಯಿಯಾದ 
ತ 



ಸ ತ್ಯ 

೧೯೬ ಇಸ್ಸೆತ್ಮನಾಲ್ಕ ನೆಯ ಸಂಧಿ. 

8 ಬಾಂತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. * ಆಕೃಕೆಯ ಅಳಿಯನೆಂದು ಹರಸುವ ಯಶೋದೆ 
ದೇವಿಕಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆದರಿಸು. ಅಣ್ಣನಾದ ಭೀಮನನ್ನು ಕಂಡು 
ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ನ್ಯಾಯವೆ ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡರೆ ಯಾಗವನ್ನು 

ನಡೆಸುವರಾರು ? ಎಂದು ನಾನಾವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರಲಾಪಿಸಿದನು. 
ಬಳಿಕ ಕುಂತಿ ಮೊದಲಾದ ರಾಣಿವಾಸದವರ ರಕೋದನವು ಅಧಿಕವಾ 

ಯಿತು... ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ಅಯ್ಯಾ ! ಇದು ಹಾಗಿರಲಿ. ಈ ವೀರನಾದ 
ವೃಷಕೇತುವನ್ನ್ನು, ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಕೆಡಹಿದ ವೀರನಾವನು, ಅವನನ್ನು 
ನೋಡುವೆನು ತೋರಿಸು. ಕದನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಸೀಳುವೆನು 
ಎಂದು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಣಿಪುರದ € ಉಲೂನಿಯ 
ಪೋಷಣೆಗೆಸಂದು ಕಾಂತಶೃಮರಾದ ಸಾತ್ಯಕಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರದ್ಯುನ್ಮ ಮೊದ 

ಲಾದ ವೀರರು ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮಸೇನರನ್ನು ಕಂಡು ಯುದ್ಧ 

ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಸಮುರಣಕಾರಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವ ' 
ರಿಸಿಹೇಳಿ ಬಭುವಾಹನನನ್ನು ಭೇಹಖಮಾಡಿಸಿದರು. ವಿನಯವಂಶನಾದ ಬಭ್ರು 

ವಾಹೆನನು ತಲೆವಾಗಿ ಕಂಬನಿಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತ ಎಲೈ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೇ ! 

ಏತೃ ಘಾತಿಯಾಗಿ ವೈಷ್ಯ ಸೈವದೊ (ಹವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಭಾಗವತಶಿರೋಮಣಿಯನ್ನು 

ಕೊಂದ ಪಠೆಮಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೆದಾಚಕ್ರಂಗೆಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ, 
ಉದ್ಯರಿಸು ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ಕರಗುವಂತೆ ಮರುಗಿ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮು ತಾಯಿಯ 

ರನ್ನು ಬೇಹಮಾಡಿಸಿ, ಕುಂತಿ ಯಶೋದೆಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಮಡಿದುಬಿದ್ದರು. 

ಅರ್ಜುನ ನೃಷಕೇತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಕಾಲ್ಗೆರಗಿ ದೂಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಿ, 

ಅರ್ಜುನನ ಗುಣಾವಳಿಗೆಳನ್ನು ನೆನೆದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿಯೊಡನೆ ತಾನು 

ನರಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟುಹೊತ್ತಿಗೆ ಆದಿಶೇಷನು [ಸಂಜೀವಕದ ಮಣಿಯನ್ನು, 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 

ತಾನು ಬಂದ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಫೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ! ಸೂರ್ಯನಿಗೆ 

ಕತ್ತಲೆಯೇ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲವೆ ? ನೀನಿದ್ದಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖಶೋಕಗಳುಂಬೆ ? 

ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ತಲೆಯನ್ನು ತರಿಸು. ಈ ಸಂಜೀವಕದ ಮಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆ 

ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ನಿನ್ನ ದರುಶನ 

ದಿಂದ ಸತ್ತವರು ಮತ್ತೆ ಬದುಕುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು, 

ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕೋದನಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಲಲನಾಮಣಿಯರನ್ನು 

ಸಂತೈೆಸ್ಕಿ ಇಗೋ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಸರ್ವರೂ ಲಾಲಿಸಿ ಸಾರಿಹೇಳು. 

ವೆನು ಮೊದಲಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಬಾಲಬ್ರಹ್ವ್ವಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಷ್ಣು 
ಭಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನ ತಲೆಯು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಖೂಳರು ಸತ್ತು 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ೧೯೭ 

ಹೋಗಲಿ ಈ ಚಕ್ರದ. ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಶಿರಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ |! ಎಂದ್ರು, , 
ಹೇಳಿದನು.. ಕೂಡಲೆ ಸುದರ್ಶನವು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ದ್ನ 1 

ಭಾನರನ್ನು ಕೊಂದು, ಅರ್ಜುನನ ತಲೆಯನ್ನು ತಂದು ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 

ಹಾಕಿತು. ಮೂರುಲೋಕದನರೂ ಆನಂದಭರಿತರಾದರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕರು 

ಣಾಮಯನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ದೇಹನನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಬಳಿಕೆ ಮೊದಲು ವೃಷ 

ಕೇತುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಡಿದು ಎದೆಯಮೇಲೆ ೪ ಮುಣಿ 
ಯನ್ಮಿಟ್ಟು, ಅನಂತರ ಅರ್ಜುನನ ತಲೆಗೆ ಮುಂಡವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಸಂಜೀನಕ 

ರತ್ಕವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಈಶ್ವರಸ್ರಸಾದದಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬದುಕಿ 

ಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಆಶಿರ್ವದಿಸಿದನು. 

ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು. ತನ್ನು ಲೀಲೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಹಾಂ 

ಡಕೋಟಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಮಹಾಮಹಿಮನಿಗೆ ಈ ವೈಷ್ಠ್ಟ್ಯವ 

ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಿಬ್ಬರನ್ನು ಬದುಕಿಸುವುದು ಕಷ್ಮವೆ? ಕೃಷ್ಣನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ 

ಕೂಡಲೆ ಅರ್ಜುನನ ವೃಷಕೇತುಗಳ ಮುಖವು  ಕಳೆಗಟ್ಟತು. . ಉಸಿರು ಆಡ 

ತೊಡಗಿತು. ಮಲಗಿದವರು ಮೈಮುರಿದು ಏಳುವಂತೆ ಅರ್ಜುನ ವೃಷಕೇತು 

ಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಕಣ್ಣೆರೆದರು. ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೋಡಿಸಿದ ಸರ 
ಸಿಜದಂತೆಯ, ಮೋಡಗಳ ಮರೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ. ಸೂರ್ಯನಂ9ಶೆಯೂ 

ನುಂಗಿರ್ದ ರಾಹುವನ್ನು ಬೆಂಗೊಟ್ಟು ಹಿಡುನಂತೆ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರನಂತೆಯ್ಕೂ 
ಅರ್ಜುನ ವೃಷಕೇತುಗಳ ಮುಖಕ*ಮಲಗಳು ಕಾಂತಿಯೇರಲು ಕೈಸ್ಥೃನನ್ನು 

ಕಂಡು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತರಾಗಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು 

ಕೂಜಲೆ ದೇವದುಂಭಿಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ದೇವತೆಗಳು ಹೊಮಳೆಯನ್ನು 
ಕರೆದರು. ಕುಂತಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಸರ್ವರೂ ಆನಂದದಿಂದುಬ್ಬಿದರು. ಅರ್ಜುನನ 

'ವೃಷಕೇತುಗಳು ಸರ್ಮರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರವರ ಆಶಿರ್ವಾದವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು 
ಕುಂತಿಯಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಲ್ಲೆರಗಲು ಆಕೆ ಅವರನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು 

ಆನಂದದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದಳು. 

ಬಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆದಿಶೇಷನನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನೊಡನೆ 
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದಬಳಿಕ ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ಮೂಡಿದನು. 
ಆ ಶಂಖಧ್ವನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಡಿದೊರಗಿದ್ದ ಅನಿರುದ್ಧ, ಸಾತ್ಯಕಿ, 
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಮು, ಗದ, ಸಾಂಬ್ಕ ಕೃತವರ್ಮ, ಶಠ್ಕ ನಿಶತ, ಮೊದಲಾದ ಯದುವೀ 

ರರೂ ಅನುಸಾಲ್ಪ, ಯೌವನಾಶ್ಚ, ನೀಲಧ್ವ್ಯಜ, ಹಂಸಕೇತುಗಳೂ, ಮದಾ 
ನೆಯ ಗುಂಪಿನಂತ ಮೈಯುಬ್ಬಿ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 
ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಆಯಾಸವನ್ನು” ರಾಜಿಯಾದ ಉಲೂಪಿಯು ನಗರದಲ್ಲಿ 

ತೆ 



ರ್ಗಿ೮ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ. 

. ನಡೆಸಿದ ಉಪಚಾರವನ್ನು ವೆನರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಶ್ರಿ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನ 
ನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಯ್ಯಾ ! ನಿನಗೆ ಈಅಸಮೃತ್ಯುವು ಗೆಂಗಾಶಾಪದಿಂದ ಉಂಟಾ 
ಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಬಳಿಕ ಉಲೂಪಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯರು ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆ 
ಗಳನ್ನೊಸ್ಪಿಸಿ ಶ್ರೀಃ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಲ್ಗೆರಗಿದರು. ಆಗೆ 
ಉಭಯದಳದವರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದುಬ್ಬಿ ಉತ್ಸಾಹ್ಯರಿತರಾರು. ಬಳಿಕ 

ಬಭ್ರು ವಾಹನನ ಪ್ರಾರ್ಯನೆಯಂತೆ ಆನಂದದಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವದೊಡನೆ ಅಟ್ಟ 
ಹಾಸದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟು ಮಣಿಪುರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದರು. 

ವಿಚಿತ್ರತರವಾದ ಗುಡಿತೋರಣಗೆಳಿಂದ ಮಿಸುನಿವಣ್ಣದ ಕುಸುರಿಗುಚ್ಚುಗಳೊ 
ಡನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮುತ್ತಿನಸರಗೆಳಿಂದ ತಳಿಕೆಲೆಗಳೆ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಮಾನಿನ ತೋರಣ 
ಗಳ ನಡುನಡುವೆ ರಾಜಿಸುವ ಕದಳೀಸ್ಕಂಭಗಳಿಂದ ವುನೋಹಶವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿ 

ಸಿರುವ ಮಣಿಪುರದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವೈಭವನದಿಂದ ರಾಜಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದ ಅರಮನೆಯ ಸೆಜ್ಜೆಯ ಬಾಗಿಲಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 
ಮೂರ್ತಿ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಓಲಗೆ, ತಾಳ್ಕೆ ಮೇಳ, ನೃತ್ತ, ಗೀತ, ವಾದ್ಯ 

ವಿಶೇಷಗಳೊಡನೆ ನಡೆತಂದ ಕಡುಜಿಡಗಿನ ನಿಡುಗುರುಳೆ ನೀಲಾಳಕೆಯರ ಕಟಾ 

ಶ್ಷಸ್ತ ಭೆಯೊಡನೆ ಎದುರುಗೊಂಡು, ಅರಮನೆಯ ಿಲಗಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು 

ಹೋಗಿತ್ರೇಕೃಷ್ಣನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ತಂದೆ ಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸ 

ನಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಾಜ್ವಿ ಕೆಯಿಂದ ತಲೆವಾಗಿ, ತಂದೆಯೇ ! ಹಸಾಜಿ 

ವೆಂದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಆದರೂ ಅರ್ಜುನನು ಮಾತಾಡಜಿ 

ಮೌನದಿಂದಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಮ, ಕುಂತ, ದೇವಕ್ಕ, ಯಶೋದೆ ಮೊಡ 

ಲಾದ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಎಲೈ ಆರ್ಜುನನೇ ! ಶೂರನಾದ ನಿನ್ಫ್ನ ಮಗೆನು ಕಾಲ್ಗೆ 

ರಗಿ ಹಸಾದನೆಂದು ನಿಂತಿದ್ದರೂ ನೀನು ಮೌನದಂದಿರುವ ಬಗೆಯೇನು | 

ಗಂಗಾಕಾಪದಿಂದ ಈವಿಧವಾದ ಪರಿಭವವು ಆದುದೆಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮೂ 

ರ್ತಿಯು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆ? ಅಕಟಾ ! ಹೆತ್ತಮಗೆನನ್ನು ಕಂಡರೂ ಕರುಣಬಾ 

ರದೇ ! ಪತಿವ್ರತೆಯರಾಗಿರುವ ಉಲೂಪಿ ಚಿತಾಂಗದೆಯರನ್ನು ಸಂತೈಸಿ 

ಆದರಿಸಬಾರಜಿ ? ಗಂಗಾಕಾಸದಿಂದ ಮೃತನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ )ಸಾದದಿಂದ ಜೀವಿ 

ಸಿದ ನಿನಗೆ ಬಭ್ರುವಾಹನನಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳೆ ಲು ಕಾರಣವೇನು ? ಮಗನನ್ನು 

ಮನ್ನಿಸಿ, ಪಕ್ನಿಯರನ್ನು ಪತಿಕರಸಿ, ಸಂತೋಷನನ್ನು ಹೊಂದು ಎಂದು 

ಹೇಳಿದರು. 

ಬಳಿಕ ಲಜ್ಜಾಯುಕ್ತನಾದ ಬಭುುವಾಹನನು ಸಭಿಕರನ್ನು ಸಂಬೋ 

ಧಿಸ್ಕ, ಎಲೈ ಮಹಾಮಹಿಮರಿರಾ ! ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ, ಈ ನನ್ನು 

ನಾಜ್ಜವನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೊಪ್ಬಿಸಿ ನಾನು ಹಿಮಾ ಸಆಸರ್ವತದಲ್ಲಿ 



| ಕ ೪ 

ಸ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ತತ 

ಪ್ರಾಣವನ್ನುನೀಗಿಕೊಂಡ ಸತ್ಪುರುಸರಿಗಾಗುವ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವೆನು, 
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗುರುಭಕ್ತನಾಗಿ ವೈಷ್ಣಶಿರೋಮಣಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಾನುಜನಾದ ನನ್ನ 
ತಂದೆಯನ್ನು ಘಾತಿಸಿದ ದೋಷವು ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಆಡಿದ 

ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳು ವೆನು ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದನ್ನು 

ಕೇಳಿ ಭೀಮಸೇನನು ಬಭ್ರುವಾಹನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಗನೇ ! ಅರಿಯದೆ ಮೂಢ 

ಭಾವದಿಂದ ತಪ್ಪುನಕಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಈ ಮೂರ್ಬತನವನ್ನು ಬಿಡು. 

ಪ್ರತ್ಯಶ್ತ ದೈನವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯು ನಿನ್ನೆದುರಿಗಿರುವಾಗೆ ನಿನಗೆ ಪಾನನೆ 

ಲ್ಲಿಂದಬಂದಿತು. ಗುರು ದ್ರೋಣ ಭೀಸ್ಮ್ಯಾದಿಗಳನ್ನುಕೊಂದ ಮಹಾಪಾತಕಂಗೆ 

ಳಲ್ಲಿ ಲೇಶವಾದರೂ ನನುಗುಂಟಾಯಿತೆ ? ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕಂಡು. ಕತ್ತಲೆಯು 
ಮುತ್ತ ಬಲ್ಲುದೆ ? ನಿನ್ನ ಮಂಕುಬುದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ ! ಕನಸಿನಲ್ಲಾದರೂ 
ಕೃಷ್ಣಸಂದರ್ಕ್ಮನವಂಗೈದವರಿಗೆ ಭಯಶೋಕದುಃಖಗಳು ನಾಶವಾಗದೆ ನಿಲ್ಲು 
ವುದೆ ? ನಿಷ್ಕೃೃತಿಗಳಿಲ್ಲದ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಂಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುಗೆದನರ ಪಾಪ 
ರಾಶಿಗಳನ್ನ್ಕೂ ತೊಲಗಿಸಿ, ಸಂಸಾರಚಕ್ರದತೊಡಕನ್ನೈೆ ಬಿಡಿಸುವ ಶ್ರೀಹೆರಿಯ 
ದಿನ್ಯನಾಮಗಳು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವುವೋ ಅಂಥನ 
ನನ್ನು ಕಂಡಮಾತ್ರದಿಂದ ಎಂಥ ಪಾಪಿಯಾದರೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಶುಚಿಯೆನಿ 
ಸುವನು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಶಿ (ಹರಿಯ ದರ್ಶನಮಾಡಿ ಶುಚಿಯಾದ 

ನಿನಗೆ ಸಾಪಸಂಸರ್ಕ ಉಂಟಿ ? ಸುಖಿಯಾಗಿ ಬದುಕು ನಮಗೆನುಕೂಲನಾಗಿ 
ಕುದುರೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸರ್ವರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದರು. 
ಬಳಿಕ ಅರ್ಜುನನು ಮಗನನ್ನು ಸಂತೈಸಿ, ಹೆಂಡಿರನ್ನಾದರಿಸ್ಕಿ, ಭೀಮ ವೃಷ 
ಕೇತು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆನಂದದಿಂದ ನಲಿ 
ದಾಡಿದನು. ಕುಂತಿ ಯಶೋದೆಯರು ಮೊನ್ಮುಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು 
ನಲಿದರು. ಇತ್ತ ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಆದಿಶೇಷನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸಿ 
ಸನ್ಮಾನಮಾಡಿ ಸಂಜೀವಕದಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸರ್ಪ 
ಸಂಕುಲದೊಡನೆ ಪಾತಾಳಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಏಸಿದನು. . 

ಬಳಿಕ ಉಲೂಪಿ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯರಿಬ್ಬರೂ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ, ವೃಷ 
ಶೇತು, ಭೀಮ, ಮನ್ಶಥ ಮೊದಲಾದ ನೀರರನ್ನೂ ಕುಂತಿ ಯಶೋಜಿ. ಮೊದ 
ಲಾದ ರಾಣಿಯರನ್ಕ್ಯೂ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭನದಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ 
ಐದುದಿಸಗಳು ಕಳೆದಬಳಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ನುಪುತ್ರನೊ 
ಬ್ಬನೇ ಇರುನನೆಂದು ಬಗೆದು ಭೀಮು, ಕುಂತಿ ಯಸೋದೆ, ದೇವಕಿ ಮೊದಲಾ 
ದನಕೊಡನೆ ಮಣಿಪುರದ ಬೊಕ್ಕಸದ ಬಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ತಾನೆ ಮುಂದಾಗಿ 
ಇರಟು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಬಭ್ರುವಾಹನಾರ್ಯು ನಕೊಡನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ; 



೩ 

೨೦೦ ಇಪ್ಪತ್ತೆ_ದನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಹೊರಟನು, ಸಂಜೀವನರತೃದ ಕೃಷ್ಣದೇವನ, ಮತ್ತು ಹರಿಭಕ್ಕನಾದ ಅರ್ಟು 

ನನ ಆದಿಶೇಷನ ಪ್ರಣ್ಯಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 
ಕೇಳಿ ಬರೆದೋದಿದನರಿಗೆ ಅಪಮೃತ್ಯು, ದುಷ್ಕೀರ್ತಿ, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ವಿಷಭಯಂ 
ಗಳಂಟದೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವೂ ಮಂಜುಳವಾದ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಯೂ ಸುಖಸಂಪ 

ತ್ಹುಗಳೂ ಆನುಕೂಲರಾದ ಸತಿಸುತರೂ, ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಹರಿಭಕ್ತಿಯೂ, ದೇವ 

ಪುರನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮೀರಮಣನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಕೈಸೇರುವುದೆಕೆಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ಕಾಂತ ಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಯ್ರ ಮಕರಂದ ಮಧುಕೆರಾಯಮಾನ 

ಕಲ್ಯುಣಪುರೀನಿಲಯ ಕನಿನಾಗಶರ್ಮಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗೈಹ 

ದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶಿ« ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ. 

-ಅರಾಶಕಾಾಥಿದ ರು. 

ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಎಷ ್ರಾೂ್ರಾಯ- 

ಕೃಷ್ಕ್ಮಾರ್ಜುನರನ್ನು ಗೆದ್ದು ತಾಮುಧ್ಮಜನು ಕುದುರೆಯನ್ನು 

ತಂದೆಗೊಪ್ಪಿಸಿದುದು. 

"ಎಲೈ ಜೈಮಿನಿ ಬುಹೀಶ್ವರನೇ ! ಶ್ಲೀರಸಮುದ್ರದಮೇಲೆ ಮಲಯಮಾ 
ರುತನ ಒಲಿದಾಟವೂ, ಬೆಳ್ಡಿಂಗಳ ಬೀಡೂ, ಮನೋಹರವಾದ ಸುವಾಸನೆಯೂ 

ಉಂಟಾದರೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಮಧುರವಾಗುವಂತ್ಕೆ, ಚದುರನಾದ ನಿನ್ನ್ನ 

ಮೆಲ್ಮುಡಿಗಳು ಮನೋಹರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೃಷ್ಣ ಚಾರಿತ್ರ ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ನನ 

ಗಿನ್ಶು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳು 

ಎಂದು ಕೈಮುಗಿದ ಜನನೇಜಯರಃಯನನ್ನು ಕುರಿತು, ಜೈಮಿನಿಮುನೀಂದ್ರನು 

ಇಂತೆಂದನು. 

ಭಾಗವತಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ಎಲೈ ಜನಮ್ಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಅರ್ಜುನನ 

ಕುದುರೆಯು ಮಣಿಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು ದೇಶದೇಶಗೆಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ತಿರುಗೆ 

ಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆ ಶರತ್ಕಾಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ನದಿಗಳು ಉಬ್ಬ 

ರವಿಲ್ಲದೆ. ತಿಳಿನೀರ್ವೊನಲಿಂದ ಹರಿದುವು ರಾಜಹಂಸೆಗಳು ಸಂಚರಿಸತೊಡಗಿ 

ದವು. ಆಕಾಶವು ನಿರ್ಮಲವಾಯಿತು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿ ದ್ಹುವು. 

ಸೂರ್ಯ ಚಂದ ಸರ ಕಿರಣಗಳು ಲರ್ಮಲವಾದುವು. ತುಂಬಿಗಳು ತಾವರೆಯನ್ನುು 

ಹೊಕ್ಕು ಮಧುನನ್ನು ಪಾನಮಾಡಿದವು. ದಿಕ್ಕುಗಳೆಂಬ ಹೆಂಗಸಿನಮೇಲು 

ಸೆರಗನ್ನು ಎಳೆದಹಾಗೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ರಾಜಿಸಿದವು. ಪುಳಿನವೆಜಿಫನ ಮತ್ಸ್ಸ್ಯಗಳೆೇ 

ಲೋಚನಹಂಸನೆಗತಿ ಸುಳಿಯೆ ಹೊಕ್ಕಳುಚಕ್ರವಾಕಗಳೆ ಸ್ತನಗಳು, ತಾವರಯೆ 



(26) ಬ ಸ! ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೫ ಜ್ 

ಮುಖ ಸೆಳೆಯೆ ನಡುವು. ಶಂಖವೆ ಕಂಠ ತರಂಗಗಳೆ ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಶೈವಾಲವೆ * 
ರೋನು ರಾಜಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ನನೀ ನಾರಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನಾದ ಸಮ» 

ದ್ರರಾಜನನ್ನು ಸೇರದೆ ಇರಲಾರರು ಎಂತೆ ಸದನದಿಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. 

ಆಗೆ ಯಜ್ಚ್ವು ಶ್ಚವು ವಿಟಿನಂತೆ ಕಾಂತಾರವಸದ್ಮಿಲಾಸ ಸರ್ಯಟನದಿಂದಲೂ, 

ಕನೀಂದ್ರನಂತೆ ಸಂಘಟತನದ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದಲೂ, ರಾಜಭಟರಂತೆ ಪ್ರಕಟಕ 

ಸಕಲ ಭೂಭೃತ್ಯಟಕ ಸಂಚಾರದಿಂದಲೂ, ರಮ್ಯವಾಗಿ ತನಗೆ ಕಾವಲಾಗಿ ಬರು 

ತ್ತಿರುವ ಸೇನಾಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ನಡೆತಂದು ಮಯೂರಧ್ವಜನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ 

ರತ್ನ ಪುರನೆಂಬ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿತು. 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೊರೆಯಾದ ಮಯೂರಧ್ವಜನು ಮೊದಲು ಏಳು ಅಶ್ವಮೇಧ 

ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಈಗೆ ನರ್ಮದಾತೀರದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೆಯ ಅಶ್ವಮೇಧ 

ಯಾಗಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು, ಆ ಕುದುರೆಯೂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು. ತಾಮೃಥ್ವ್ಯಜನ ಕುದು 

ಕೆಯು ಅರ್ಜುನನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕ೦ಡು ಓಿಡಿಬಂದು ಮುಖವನ್ನು ಮೂಸಿ, 

ನೋಡಿ, ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೊಡಓ . ಮುಂಗಾಲುಗಳಿಂದಪ್ಪಳಿಸಿ ಹಿಂಗಾಲುಗಳಿಂದ * 

ನೆಲವನ್ನು ಕೆರೆಯುತ್ತ ಕಡಿದುಕಚ್ಚಿ ಖುರಪುಟಂಗಳಿಂದ ಬಡಿದು ಕಡೆಗೆ, ಎರಡು 

ಕುದುರೆಗಳೂ ತಂತಮ್ಮ ಉಡಿಗೆಶೊಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಬಿಡುವಾಗಿ 

ನಿಂತವು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ತಾಮ್ರಧ್ವ್ಯಜನ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಕುಲ 
ಥ್ರೃಜನು ಹೊರರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಈ ಕುದುರೆ ಯಾವುದೆಂದು ಭಟರಮೂ 

'ಲಕ ವಿಚಾರಿಸಿ ಪಾಂಡವನ ಯಾಗಾಶ್ಚದ ಪಾಲಪಟ್ಟಿದ ಕನಕಲಿಪಿಯನ್ನು 

ಓದಿಕೊಂಡು ಆ ವಿವರವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ 

ತಾಮ್ರಧ್ವಜನು ರೋಷಭೀಷಣನಾಗಿ ಪೌರುಷದಿಂದಾಕುದುರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು 

ಕಟ್ಟ, ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಹಂದ್ರಾಕೃತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಸಿಸ್ಕಿ ಹಿಂದೆನಡೆದ 
ಏಳು ಯಾಗಗಳೂ ಕೃಷ್ಣವರ್ಜಿತವಾಗಿದ್ದ ವು. ಈಗಿನ ಯಾಗವು ಕೃಷ್ಣ ಸಹತ 
ವಾಯಿತು. ಮಧ್ಯ್ಯಪಾಂಡನನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ನನ್ನು ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿ 
ಯುದ್ಧನತಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕಟ್ಟ ತಂದಡೆಗೊಪ್ಪಿಸುವೆನೆಂದು ಮಂತ್ರಿ 
ಯಾದ ನಕುಲನ್ಸ್ವಜನೊಡನೆ ಹೇಳಲು ಆತನು ಲೋಕೈಕವೀರನಾಗಿ ಚತುರಂಗೆ 
ಗಬಲಸಮಸ್ವಿತನಾದ ನಿನ್ನು ಭಾಗ್ಯದೇವತೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಹಂಸಧ್ರ್ಯಜ ಬಭ್ರುವಾ 
ಹನಾದಿಗಳು ಬೆರಗಾಗಿ ಓಲೈಸುತ್ತಿ ರುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವ 

: ಶೂರರು ಯಾರು ಯೋಟಿಸಬೇಡ ಸುಮ್ಮನಿರು ಎನಲ್ಕು ಅಯ್ಯಾ ! ಹಾಗೆನ್ನ 
ಬೇಡ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತಲೂ ವೀರರಾದ ಬಭುುವಾಹನ ನೃಷಕೇತುಗಳು 

ಬಲಗರ್ನಿ ತೆರೆಂದು ನಾರದರು ಹೇಳಿದವಾಕ್ಯವು ನೆನನಿನಲ್ಲಿದೆ. ನರನಾರಾಯಣಾನ 



೨೦೨ ಇಸ್ಪತ್ತೆದನೆಯ ಸಂಧಿ; 

೯ ೬. ತಾರಿಗೆಳಾದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಸಾಧಾರಣರಲ್ಲ. ಅನಿರುದ್ದ ಸ್ರದ್ಯುಮ್ಮರು ಆಹನ 

ಸಮರ್ಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗೆ ಸದೃತರು. ಆದಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ 
ಯನ್ನು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಯುದ್ಧಸನ್ಮದ್ಧನಾಗಿರು ಎಂದು 
ತಾಮ್ರಧ್ವಜನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಕ 

ತಾಮ್ರಧ್ಛಜ ಅನಿರುದ್ಧರ ಯುದ್ಧ. ತ 

ಇತ್ತ ಪಾಂಡವರಸೈನ್ಯದ ವೀರರು, ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 
ಆತುರದಿಂದ ಸೇನೆಯ ಮುಂಭಾಗೆದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಬರುತ್ತಿ ರುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು 

ಹಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಾಮೃಧ್ವಜನನ್ನು ತೋ 

ರಿಸಿ ಸತ್ಯವ್ರತನಾಗಿ, ನಿಷ್ಕಾಮಿಯಾಗಿ, ವೈಷ್ಣ್ಯವಶಿರೋಮಣಿಯಾಗಿರುವ ಇವ 
ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಸಾಧ್ಯ. ಇವನ ತಂದೆ ರೇವಾತೀರದಲ್ಲಿ ಯಚ್ಚ ದೀಕ್ಷಿತನಾಗಿರು 

ವನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹದ್ದಿನ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕತ್ತಿನಬ 

ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸಾಲ್ವನೂ, ಕಣ್ಣುಗಳೆಡೆಗೆಳಲ್ಲಿ ಹಂಸಧ್ವಜ ನೀಲಕೇತುಗಳ್ಕೂ 

ಕಿಕ್ಕೆಗಳೆಹತ್ತಿರ ಮನ್ಶ್ರಥಾನಿರುದ್ಧರೂ, ಕಾಲುಗಳಬಳಿ ಭೋಜಸಾತ್ಯಕಿಗಳೂ, 

ಜ ೪ ಪುಕ್ಕದಕಡೆಗೆ ಮೇಘನಾದ ಯೌವನಾಶ್ವರೂ, ನಿಲ್ಲುವಂಕೆ ಕಟ್ಟುಮಾಡ್ಕಿ 

ಕೊಕ್ಕಿಗೆ ಬಭ್ರುವಾಹನ ವೃಷಕೇತುಗಳನ್ನೂ, ಅವಯವಸ್ಕಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 

ಸೇಸೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅದರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೇನಾಸಹಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು 

ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಾನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಥನನ್ಮು ಹತ್ತಿ ಯುದ್ಧ ಸನ್ಮದ್ಧನಾಗಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯ 

ವನ್ಫೂ ಊದಿದನು. ಆ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾಮ್ರ ಧ್ವಜನು 

ಉಬ್ಬೆದ್ದ ಕೋಮಾಂಚನದಿಂದ ನೀರಾವೇಶವುಳ್ಳ ನನಾಗಿ, ಬಿಲ್ಜಿರುನಿಗೆ ಬಾಣ 

ವನ್ನು ಹೊಡಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಸ್ವಾಮಿ ! ನಾನು ಅರ್ಜುನನ ಕುದು 

ಕಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ. ನಿನಗೆ ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು 

ರಕ್ಷಿಸು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆನಿಲ್ಲು. ಇಲ್ಲವೆ 

ಕಾರ್ಜವನ್ನು ತ:ಡುಕಿ ಇದಿರಾಗು ನಾನೆಂದಿಗೂ ಹೆದರುವನಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಸಾಹೆ 

ಸನಿದ್ದರೆ ಈ ನನ್ನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿ 

ಮೂರು ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನೂ, ಐದು ನಿಶಿಖಿಗಳಿಂದ ಸಾರಥಿಯನ್ನೂ, 

ನಾಲ್ಕು ನಾರಾಚಗಳಿಂದ ಕುದುರಿಗಳನ್ನೂ, ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೂರ್ಗಣೆಗಳಿಂದ ಅರ್ಜು 

ನನನ್ನ್ಯೂ ಎಂಟು ಕೋಲ್ಸಗಳಿಂದ ಭೋಜಪತಿಯನ್ನೂ, ಒಂಭತ್ತು ಸರಳುಗೆ 

ಳಿಂದ ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನೂೂ, ಎಪ್ಪತ್ತು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹಂಸಧ್ವ್ಯಜನನ್ನೂ 

ನೋಯಿಸಿ, ವೃಷಕೇತ್ಯು ಬಭ್ರುವಾಹನ, ಅನುಸಾಲ್ವ, ಯೌವನಾಶ್ಚ, ಅಸಿ 
ರುದ್ಧ, ನೀಲಧ್ಯಜರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಆತನ 

ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದನು. . ಅರ್ಜುನನು ತಲೆದೂಗಿದನು, ಉಳ್ಳಿದೆ ನೀರಠತಿ 
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1... ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೨೦೩, 

ಕೋಷಭೀಷಣರಾಗಿ ನಿಇರಿದ ಪರಾಕ್ರಮನನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗೆ , , 

ಅನಿರುದ್ದನು ಇದಿರಾಗಿ ಬಂದು ಎಲೈ ಮೂಢನೇ !. ವಿವೇಕಶೂನ್ಯನಾಗಿ ವಿಚಾ 
ರಮಾಡದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದೆಯಲ್ಲಾ ಇಗೋ ನಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಗ 
ನಾದ ಅನಿರುದ್ಧನು. ನನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು ನೋಡು. ಎಂದು ನೂರು ಬಾಣಗೆ 

ಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬೊಬ್ಬಿರಿದನು. ಅನಂಗನಿಗೆ ಮೆಗೆನಾಗಿ, ಬಾಣ ಜಾತೆಯ 
ಗಂಡನಾಗಿ, ಆಳಿಯನೆಂಬಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಾಣಸುರನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 
ಶೂರನಲ್ಲವೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಾಣಜಾಲಗಳು ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುವೆ? ಹೇಳು 

ಎಂದು ಸಾವಿರ ಬಾಣಗಳೆನ್ನು ಸುರಿಸಿದ ತಾಮ್ರಥ್ವ್ಯಜನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಇಕ್ಕಡಿ 

ಯಾಗಿ ಕಡಿದು, ಎಲ್ಫೈ ಮಂದನುತಿಯೇ |! ಹಿಂದಿಣ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಫಲ 
ವೇನು? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದುದು ಮಾತುಗಳೆ ಜಾಣತನವೋ, 

ಬೊನೆಗಾರತನನೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಿರೆಯಬೇಡ ಈಗೆ ನನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು 

ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೋ ಎಂದು ತಾನ್ರ್ರಧ್ವಜನ ರಥ, 
ಕುದುರೆ, ಸಾರಥಿ, ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ್ಯ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಕನಚಗೆಳನ್ನು ಕಡಿದು "ನೋಡು. 

ವವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕುರುಡಾಗುನಂತೆ ಬೊಬ್ಬಿರಿದು ಶತ್ರುಸೇನೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿ , 
ದನು. ಅನಿರುದ್ಧನ ಬಾಣಜಾಲದಿಂದ ತಾಮ್ರಧ್ಯಜನ ಸೇನೆಯ ಸೊಕ್ಕಡ 
ಗಿತು ಮುಕ್ಕುಳಿಸಿ ಸೋರುವ ರಕ್ತಧಾರೆಯಿಂದ ಮೈಫುರೆದು ಮಲಗಿದರು. 

ತಾಸ್ರು ಧ್ಷೈಜನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸರಥವನನ್ನ್ವೇರಿ ಇನ್ನ್ನುಡಿಯಾದ ಕೋಪವೂ 

ಮುಮ್ಮಡಿಯಾದ ನೂಲಬಲವೂ, ನಾಲ್ವಡಿಯಾದ ಶಕೌರ್ಯವೂ, ಐನಡಿಯ ಅಗ್ಗ 
೪ಿಕೆಯೂ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂದಿರಲು, ಹೊಸದಾದ ಬಿಲ್ಡಿಗೆ ಹೆದೆಯನ್ನೇರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ 
ಮೊಮ್ಮಗನೆಂದು ಸೈರಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಪೌರುಷವು ತೌರೂರಿಗೈದಿದ 
ತರಳೆಯಂತೆ ಬಲವಾಯಿತೆ ಆಗಲಿ ಈ ಬಾಣಘಾತನನ್ನು ಸೈರಿಸು ನೋಡೋಣ 
ವೆಂದು ಪ ಳೆಯಾಗ್ಮಿಯಂತಹ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಆ ಬಾಣವು ಕಾಲ 

ರುದ್ರನ ಫಾಲನೇತ್ರಗಳ ದಳ್ಳುರಿಯಂತೆ ಚತುರಂಗವನನ್ನು ಬೆಂಬೂದಿಯಾಗಿ 
ಸುಟ್ಟು ಅನಿರುದ್ಧನನ್ನು ಮೂರ್ಛೆಗೆಡಹಿತು. ಕೂಡಲೆ ನೀರಾಗೃ ಗಣ್ಯರಾದ 
ಅನುಸಾಲ್ವ ಮನ್ಶ್ನ್ವಥ ಸಾತ್ಯಕಿಗಳು ಮುಂದೆಬಂದು ಯುದ್ಧ ಕ್ಯ ನುವಾದರು. 

ಆದರೇನು, ತಾಮ್ರಧ್ವಜನ ಧೈರ್ಯವು ದಟ್ಟಿವಾಯಿತು. ಶೌರ್ಯುವು ಸೂಳೇರಿತು. 
ಕೋಪವು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಕೈಗಳು ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿಹವು. ಭುಜಗಳು 
ಬಲವನ್ನುಮಾರಿ ತಮ್ಮ ಸಾಹಸವನ್ನು ನೈರಿನೀರರಿಗೆ ತೋರುವಂತೆ ಕೂರ್ಗಣೆ 

ಗಳನ್ನು ಬೀರಿದವು. ಎಲ್ಫೆ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ | ಇನ್ನು ಹೇಳುವುದೇನು. 
ತಾಮ್ರಧ್ವಜನ ಬಾಣಗೆಳು ಹಂಸಧ್ವಜನನ್ನು ಬಡಿದು ಕೃತನರ್ನು ಸಾತ್ಯಕಿಗೆ 
ಳನ್ನು ಕಡಿದು, ಬಭ್ರುವಾಹನ ಯೌನನಾಶ್ವರನ್ನು ನೋಯಿಸಿ: ನೀಲಧ್ವ್ಯಜ 
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೨೦೪ ಇಪ್ಪತ್ತೆ)ದನೆಯ ಸಂಧಿ, 

[ ಅನುಸಾಲ್ವರನ್ನು ಗಾಯಗಾಣಿಸಿ, ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣ್ವಾ 
ರ್ಜುನರಬಳಿಗೈ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ವೃಷಕೇತು ಕೆಂಗಿಡಿಗಳನ್ನು 
ಕೆದರುವ ಕೂರ್ಗೆಣ್ಣುಗೆಳನ್ನುತಿರುಗಿಸುತ್ತ ತಾಮ್ರಧ್ವಜನ ಮುಂದಿನಿಂತು ಬಾಣ: 
ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜೊಬ್ಬಿರಿದನು.. ಕ್ರಣಮಾತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಆತನ ರಥವನ್ನು ಕಡಿದು 
ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಕೂಡಲೆ ತಾಮ್ರಧ್ವ್ಯಜನು ಹೊಸರಥವನ್ನು 
ಹತ್ತಿಬಂದನು, ವೃಷಕೇತುವು ಕೇತು ಸಾರಥಿ ರಥಾಶ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ 
ತೇರನ್ನು. ಕೋಲ್ಲರಿಗಳಿಂದ ಸದೆದು, ವೃಷಕೇತುವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಮೂರ್ಛೆ 

ಗೊಳಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಪಾಂಡುವ ಸೈನ್ಯದ ಗೆಂಡುಗಲಿಗಳಾದ ಬಭುವಾಹನಾ 

ದಿಗೆಳು ಸಾಹಸದಿಂದ ಕಾದಾಡಿ, ಕೌರ್ಯವಡಗಿ, ಸೈಗೆಡೆದು ಭೂಮಿಗುರುಳಿ 

ದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನು ತನ್ಮು ಸೈನ್ಯದ ಕಟ್ಟಾಳುಗಳು ಕಡಿವಡ 

ದುರುಳಿದರೆಂಬ. ರೋಷದಿಂದ ಕೆಂಗಿಡಿಗಳನ್ನು ಉರುತ್ತಿರುವ : ಕಣ್ಣು ಗಳನ್ನು 

ತಿರುವುತ್ತ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತುಡುಕಿ ಕೆಂಗರಿಯ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ಭೂಮಿಯೂ 

. ಆಕಾಶವೂ ಒಂದಾಗುವಂತೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದನು. | 

ಆಗೆ ತಾಮ್ರಧ್ವಜನು ಓ ಅರ್ಜುನಾ ! ಬಹಳೆ ಚೆನ್ನಾಯಿತು. ನೀನು 

ಕೃಷ್ಣನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಕಾದಿದ ವೀರರನ್ನು ಗೆದ್ದೆಯಲ್ಲ್ವಾ ! ನಿನ್ನು 

ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಬಿಡು ನನ್ನೊಡನೆ ಕಾದುವ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ! 

ನಾನು. ನಿನ್ನ್ನ /ಗೋತ್ರಹತ್ಯಾದೋಷವನ್ನು , ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ 

ಬೇಳಾದಷ್ಟು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ಆಹಾ ! ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರತ್ಯಕ 

ವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಲುಜ್ಞಗಿಸಿ, ಹಣದಾಸೆಯಿ೦ದ ದಾನಮಾಡಡೆ 

ಹೋದ ಮೂಡನಂತೆ ಆದೆಯಲ್ಲ್ಯಾ ! ನಿನ್ನ ವಿನೇಕನನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ 

ಎಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಬಳಿಕ ಅರ್ಜುನನು ಎಲವೋ ಮೂಢ 

ಮತಿ ! ಸದ್ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಲ್ಲಜೆ 

ನಿರರ್ಥಕವಾದ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆ ? ಸತ್ಕರ್ಮ 

ಸ್ವಾಧೀನನೆನಿಸಿ ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಗೆಯನ್ನು ನೀನು 

ಬಲ್ಲೆಯಾ ! ಎಂದು ಗರ್ಜಿಸಿ ಬಾಣಜಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ತಾನೃಧ್ವಜನ 

ಆಶ್ಚ ಸಾರಥಿ ಧ್ವಜ ರಥಗಳನ್ನು ಇಕ್ಕಡಿಗೈದನು. ಸತು 

ಅರ್ಜುನ ತಾಮೃಧ್ವಜರ ಯುದ್ಧ. ತ 

ಕೋಷಭೀಷಣನಾದ ತಾಮ್ರಧ್ವಜನು ಬಳಿಕ ಹೊಸ ರಥವನ್ನೇರಿ 

ಹೊಯ್ದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ಮಸೆದ ಬಾಣಜಾಲಂಗಳಿಂದ ಹೊ 

ಡೆದು, ಆ ರಥವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಸಾರಥಿ ಕುದುರೆ ಬಿಲ್ಲುಗೆಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕ್ಕ, 

ಯುದ್ಧರಂಗೆದಲ್ಲಿ ತಾಮೃಥ್ಯ್ಯಜನು ಹೆತ್ತಿಬಂದ ಒಂದುಸಾವಿರ ರಥಗಳನ್ನು ಕಡಿ 
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ದುರುಳಿಸಿದನು. ಅರ್ಜುನನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತಲೆದೂಗಿ. ತಾಮ್ರಧ್ವಜನು 

ಆಹಾ ! ನಾನೇನು ಹೇಡಿಯೇ ! ಇನನಿಗೆ ಸೋತುಹೋದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾ 

ತೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಮಗನೆಂದು ಮನ್ನಿಸುವಳೇ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನುತಾನೆ ತಿರಸ್ಕರಿ 

ಸಿಕೊಂಡು ಸರಳ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹರಿದುಬ 

ರುವ ಜರಿಯಂತೆ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹವು ದೇಹದಿಂದಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿರಲು ಅರ್ಜುನನು 

ಮೂರ್ಛಾಕಾ)ಂತನಾಗಿ. ಭೂಮಿಗೆಬಿದ್ದು ಪುನರ್ಜನ್ವನನ್ನು ಪಡೆದವನಂತೆ 

ಮರಳಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಎದ್ದುನಿಂತು: ತಾಮೃಧ್ಛಜನ ಧನಸ್ಸನ್ಮು ಖಂಔಸಿದನು. 

ಆಗ ತಾಮ್ರಕೇತು ಹೊಸವಾದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಏಡಿದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಸಮಬಲ 

ನಾಗಿ ಕಾದುತ್ತ ಕೂರ್ಸ ಣೆಗೆಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನು ಒಂದು 

ಗಾವುದದೂರ ಹಿಡಿಸಿದನು. ಬಾಣಜಾಲಗೆಳು ಮೇಘಮಂಡಲನನ್ನು ಮುಚ್ಚೆ 

ದಧ್ರ. ಮುರವೈರಿಯು ಮೆಚ್ಚಿ ತಲೆದೂಗಿದನು. ಇಂತು ವರ್ಣಿಸಲಾಗದ ಖಳರು 

'ಸ೦ಂದ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ತಾಮ್ರಧ್ರಜರಿಬ್ಬರೂ, ಏಳುದಿನಗಳವರೆಗೆ 

ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾದಾಡಿದರು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರಧ್ವ್ಯಜನು ಅರ್ಜುನನ 

ನೂರು ರಥಗೆಳನ್ನು ಕಡಿದು, ಪತಾಕೆಯ ಹನುಮನನ್ನು ಹಲ್ಲಿರಿಯುವಂತೆ 

ಮಾಡಿ, ಬಲಯುಕ್ಕನಾದ ಪಾರ್ಥನನ್ನು ಘಾಸಿಮಾಡಿ ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸ್ಕಿ, ಅರ್ಜು 

ನನ ಕರದಚಾಪವನ್ನೂ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹೆದೆಯನ್ನೂ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೂ ಕಡಿದು 

ಕೆಡಹ್ಕ ಪಾಂಡವಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಶೂರರಾದ ವೃಷಕೇಶು ಬಭೃುವಾಹನಾನಿಗಳನ್ನು 

ನೋಡಿ ಮಾರ್ಮಲೆನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನೂ ಹೊಡೆದು ಬಹಳವಾಗಿ 

 ನೋಯಿಸಿದನು. ಉಭಯವೀರರ ಪೌರುಷದಿಂದ ಎರಡು ಸೇನೆಗಳೂ ಬಾಣ 

ಮಯವಾಗಿ ಕೆಲಬಲದ ವೀರಕೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯ್ಬಿ ಡುವಂತಾಯಿತು. 

ಅನಂತರದಕ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪದಿಂದ ಉಕ್ಕುವ ವೀರರಸದೊಡನೆ ತಾಮ್ರ 

ಧ್ವಜನು ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನು ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿ, ಭೂಮಿಗಪ್ಪಳಿಸಿ, ಪುಟ 

ನೆಗೆದು ಹಾರಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಸೆದಸು. ಕೂಡಲೆ ಭಕ್ಕವತ್ತಲನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು 

ತಾನು ಆಗೆಸಕ್ಕೆ ಹಾರಿ, ಆ ರಥವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಭಯವ 

ಶ್ಸಿತ್ತು ಸಂತೈಸಿದನು, ಎಲೈ ರಾಜೇಂದ್ರನೇ ! ನಿಸ್ಣುಭಕ್ತರಾದ ಮಹಾತ್ಮ 

ರಿಗೆ ಎಂದಿಗಾದರೂ ಪರಿಭವ ಉಂಟಾಗುವುದೆ ? ಎಂದು ದೇವತೆಗಳು ಹೊಗೆ 
ಳುತಿದ್ದರು. ಉಭಯಸೇನೆಗಳೂ ಆಶರ್ಯನಟ್ಟವು. ಆಬಳಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು 
ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು, ಅಯ್ಯಾ ! ಈತನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ 
ಕೈನಾಡಿದಹೊರತು ನಡೆಯಲಾರದು. ಅಧರ್ಮವೆಂದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ನಮ 

ಗೆಂದಿಗೊ ಜಯವಾಗಲಾರದು. ಆದಕಾರಣ ನೀನೊಂದು ಳಡೆಯಿಂದ ಬಾಣಗ 



೨೦೬ _ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಳನ್ನುಬಿಡು. ನಾನು ಮತ್ಕೊಂದುಕಡೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಗೆಣೆಗೆಳೆನ್ನು ಬಿಡುವೆನು 
ಎಂದುಹೇಳಿ ತಾನು ಹೊಸಂಥನನ್ನು ಹತ್ತಿದನು. 

ತಾಮೃಧ್ವಜನಿಂದ ಕೈ ಸ್ಥ್ಯಾರ್ಜುನರು ಮೂರ್ಛೆಹೋದುದು. 
ಕಡಲೆ ಅರ್ಜುನನೂ ಕೃಷ್ಣನೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ರಥಗೆಳನ್ನು ಹತ್ತಿ 

ಒಂದೊಂದುಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರಲು, ಬ್ರಂಹ್ಮ್ವಾಂಡವು 
ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಯಿತೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಶರಜಾಲಗಳು ಶುಂಬಿಕೊಂ 
ಡವು. ತಾಮ್ರಧ್ವಜನು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ 
ರನ್ನು ನೋಯಿಸಿ ಪಾಂಡವರಸೇನೆಯನ್ನು ದಿಂಡುಗೆಡಹಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದು ಎಲೈ 
ಶ್ರೀಹೆರಿಯೇ ಬೇರೆಬೇರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು 

ಗಾರುಮಾಡ ನೀನೇ ಆತನಿಗೆ ಸಾರಥಿಸಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು |! ನಿನ್ನ ಜಾಣತನ 
ವನ್ನು ಬಿಡು ಎಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಕಣೆಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಕೈ 

ಷ್ಕನು ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕುದುರೆಗಳ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಓಡಿದು 

ತೇರನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ಎಡಬಲದ ಶೂರರು ಮೈಯುಡುಗಿ ಬೀಳುನಂತೆ ನಿಡು 
ಗಣೆಗೆಳನ್ಶು ಹೊಡೆದು ಅರ್ಜುನನು ತಾನ್ರುಧ್ಮಜನನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೋಯಿ 

ಸಿದನು. ಆದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಸಮವಾಗಿ 

ಕಾದುತ್ತಿರುವ ಆ ಧೀರರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ರುದ್ರನಂತೆ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ 

ತಾಮ್ರಧ್ಯ್ಯಜನ ತೇರನ್ನು ಮುರಿದು, ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದು, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು 

ಕಡಿದನು. ಆಗೆ ವಿರಥನಾದ ತಾಮೃಧ್ವಜನು ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತ 

ಓಡಿಬಂದು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಹೊಡೆ ಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಕೃಷ್ಣನು. ಅವನನ್ನು 

ಒದೆದನು. ಕೂಡಲೆ ಹಳೆನುರವು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೊರಗುನಂತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ 

ಬಿದ್ದು ತಾಮ್ರೃಧ್ವಜನು ಮರಳಿ ಎಚ್ಚತ್ತು ಹತ್ತುಮಡಿಯಾದ ಕೋಪದಿಂದ 

ಅಬ್ಬರಿಸಿ, ಮದ್ದಾನೆ ಸನ್ನು ಏರಿ ಸ್ರಳಯರುದ್ರನಂತೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿ 

ದನು. 

ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರಧ್ವಜನ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಸಹಸಲಾರದೆ ಶ್ರೀಕೃ 

ಸ್ಥನು ಮೂರುಲೋಕಗಳೂ ಮರುಗುವಂತೆ. ತಾನು ಚಕ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ 

ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತನು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮಾರ್ನುಲೆನ ಮಹಾಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಕಾದು 

ತ್ತಿರುವ ತಾಮ )ಧ್ವಜನಮೇಲೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯಲು, ಚಕೃದಾಕ 

ಗಳ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿಯ ಸೇನೆಯು ಮಡಿದುಬಿದ್ದಿತು. 

ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಕೂರ್ಗೆಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಇಡೆದು ತಾಮೃಧ್ಯಜನು ಎಲೈ ಭಕ್ಕವ 

ತ್ಸಲನೇ ! ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸೇನಾಜನರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಫಲನೇನು ? ಮೊದಲ: 

ಅರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ದಾನನಾಡಿದೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೈದುನನಿಗಾ? 
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ನಿಕ್ಕೊಡಲನ್ನು ನನಗೆ ಮಾರಬೇಡ ಸುಮ್ಮನಿರು. ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊ 
ಡನೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕಟ್ಟ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು 

ಮಾಡಿಸುವೆನು ನನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು ನೋಡು ಎಂದು ರಭಸದಿಂದೋಡಿಹೋಗಿ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಹಖಡಿದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದನನ ಪಾದಗಳನ್ನು 

ಫಿಡಿದು ಹಣೆಗೊತ್ತುಗೊಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನಕಡೆಗೋಡಿಬಂದನು. ಆಗೆ ತಾಮ್ರ 
ಧ್ವಜನ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಹಾ 
ಸ್ತ್ರವನ್ಮು ಹೂಡಿ ಹೊಡೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಗಾಂಡೀನದಲ್ಲಿ ಬಾಣವನ್ನು 
ಹೂಡಿ. ಬಿಡುನಸ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ನೇಗೆದಿಂದ ಬಂದು ತೊಡರುಗಾಲಿನಿಂದ ಅನನನ್ನು 
ಳೆಡವಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಿಗಿದುಕಟ್ಚಿ ಮುರಹರನ ಪಾದ 
ಘಾತದಿಂದ ಮೂರ್ಛೆವೋಗಿ ಮೈಮರೆದನು. ಕೃಷ್ಣ್ವಾರ್ಜುರು ದೀರ್ಫ್ಥನಿದ್ರ 
ಯನ್ನು ಪಡೆದರು, ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚತ್ತು ತಾಮೃಧ್ವಜನು ತನ್ಮೊ 
ಡನೆಕಾಮುವ ವೀರರಾರೂ ಇಲ್ಲದುದನ್ನು ಕಂಡು, ಎರಡು ಕುದುಕೆಗಳನ್ನೂ 
ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಸೇ£ನಾಸಹಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಸಚ್ಚಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಪುರದ ಬಹರುದ್ಯಾ 
ನದ ಯಾಗಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದೀಘ್ರಾಬದ್ಧ ನಾಗಿ ಬ್ರಾ ಹ್ವಣಮಂಡಲಿಯೊಡನೆ ಕುಳಿ 
ತಿರುವ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಎರಡು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ 
ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಲು ಮಯೂರಧ್ವ್ಯಜನು ಮಗೆನನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲೈ ವಕ್ಸನೇ ! 
ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನರುಷವಾಗೆದಿದ್ದರೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಬರಲು ಕಾರ 
ಣನೇನು ? ನಮ್ಮ ಕುದುಕಿಯೊಡನೆ ಬಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕುದುಕೆಯಾ 
ವುದು? ಯಾನ ರಾಯಕರೊಡನೆ ನಿನಗೆ ಇಾಳಗೆವಾಯಿತು ? ಈಗೆ ನನ್ನಬಳಿಗೆ 
ಬಂದ ಕಾರಣವೇನು ? ಹೇಳು. ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾಮ್ರ 
ಧ್ವಜನು ಎಲೈ ರಾಜಶಿಖಾಮಣಿಯೇ ! ಈ ಕುದುರೆಯು ಧರ್ಮರಾಯನದು. 
ಇದರ ಕಾನಲಿಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಠ್ಮಾರ್ಜುನರು ಅಸಮಬಲಜೊಡನೆ ನಡೆತಂದರು. ಅವ 
ಕೊಡನೆ ನನಗೆ ಯುದ್ಧವು ಕೈಗಟ್ಟತು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸು ಕಟ್ಚ 
ಕೆಡವಿ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನರ` ಅಶ್ವವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದಿರುನೆನೆಂದು 
ಬಿನ್ನಯಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಮಯೂರಧ್ಯ್ವ್ಯಜನು ಸಂಶಯಚಿತ್ಮನಾಗಿ, ಮಂತ್ರಿ 
ಸಾದ ನಕುಲಧ್ಷ್ಯಜನನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಮಂತ್ರಿವರ್ಯನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿ 
ಯನ್ನು ನಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಲು ತಾಮುೃಧ್ಷ್ಯಜನು ಮಾಡಿದ ಮೂಢಕಾರ್ಯನ 
ರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಮಯೂರಕೇತುವು ಆಹಾ | ರಾಜಕಾಧ್ಯವನ್ನ್ಯು ಕೆಡಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬಂದು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮೈದೋರಿದನೇೇಲೈ ನಮ್ಮಗೆ ಯಾಗವೇ ಕ್ಕೆ? ಸರನಾರಾಯಣಾವತಾರಿಗಳಾದ ಕುಷ್ಟ ಬುನನ್ಷರನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ 'ಕೆಥುತಾರಜೈ ಕತ್ತೆಯರೂನದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಒಡಿದುತಂದು ನೀನು ಮೂಢ 
ಟ್ಟಿ 



ಫ್. 6 ಚ 

1 ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಸಂಥಿ, 
ನಾದೆ ಇಂಥವನು ನನಗೆ ಮಗೆನಾಗಿದ್ದರೂ ಹಗೆಯೇ ಸರಿ ! ನಿನ್ನ ಮೂಢಬುದಿ 

ಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ! ಕಲಾನಿದನಾಗಿ ಕಾಮಕೇಳಿ ನಿನೋದಚತುರನಾ 

ಪತಿಯು ಮಂಚದಲ್ಲಿಮಲಗಿರುವಾಗೆ. ಮೈಮರೆದು ನಿದ್ದೆಮಾಡುವ ಅಧವಾಂಗನೆ 

ಯಂತೆನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ತ್ರಿಲೋಕನಿಂದ್ಯವಾಯಿತು. ಛೀ! ಛೀ! ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ 

ತುಲಸಿಯಸ್ಸ್ನು ಹಡಿದು ತಾವರೆಯನ್ನು ಸೂಕಿ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನುು ಕಟ್ಟಿದಂ: 

ಆಯಿತಲ್ಲಾ ! ಕೃಷ್ಣ್ವಾರ್ಜುನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಂದ ಬಳಿಕ ಈಕುದುರೆಯಿಂದಲ 

ಯಜ್ಞದಿಂದಲೂ ಫಲವೇನು ? ಅವರು ಎಲ್ಲಿರುವರು ಅದನ್ನಾದರೂ ಹೇಳು 

ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಬಿಸುಸುಯ್ಬು, ಸಾಕು ! ಇನ್ನು ಈ ಕುದುರೆಗಳನ 
ಓಡಿಸು ! ಯಾಗವು ಪೂರ್ತಿಯಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ್ವಾರ್ಜುನರನ್ನು ತೋರಿಸ. 

ಎಂದು ಮಗನನ್ನು, ಹಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಕಗೆರಣದ ನುಡಿಗಳಿಂದ ನೋಯಿಸಿ 

ಕೃಷ್ಠಾರ್ಜುನರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೂಡಿ ಹೆಂಡಕಿಯೊಡ 

ದೇವಪುರನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮೀರಮಣನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ರಾತ್ರಿಯ 

ಕಳೆದನೆಂಬಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಾ೦ತ ಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ 

ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀನಿಲಯ ಕವಿ ನಾಗತನು 

ಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಸಂ 

ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಶಿ). ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. 

-ಅಧ್ರಾಘಾಣಛಿದ ರು... 

ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಹ 
ಕ 

ಮಯೂರಧ್ಯಜನು ವೇಸಧಾರಿಯಾದ ವಿಸ್ಣುವಿಗೆ ತನ್ನ ಅರ್ಥ 

ದೇಹವನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಟ್ಟುದು. 

ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯಿರಾಯನೇ ಲಾಲಿಸು. ಹೀಗೆ ಮಯೂರಧ್ಯ್ರಜನ 

ಕೃಷ್ಣ ಸಂದರ್ಶನ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರುತ್ತಿರಲು, ರಣಭೂಮಿಯ್ಗ ಮೂಲೆಃ 

ಹೋಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ್ವಾರ್ಜುನರಿಗೂ ಸೇನಾಜನರಿಗೊ, ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಕೂಡ 

ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಚೋರಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಒಂದಾನೆಇಂದು ಉಪ: 

ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಾರಿತು ಇಂತೆಂದನು. ' ವಿಜಯಾ 

ತಾಮ್ರೃಧ್ಯ್ವಜನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ ! ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೋಲಿ. 

ಸೇನೆಯನ್ನು ಸದೆದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರತ್ಮಪುರಿಗೆ ಹೊರಗ" 

ಹೋದನಲ್ಲ್ಯಾ ! ಇನ್ನು ಆಡಿ ಫಲವೇನು ? ಸೇನೆಯು ಹಿಂದುಳಿದು ಮೆ 

ಮೆಲ್ಲಗೆ ರತ್ಕೃಫುರಿಗೆ ಬಂಲಿ | ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಬಾ| ಎಂದು ಹೇಳಲ 
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(01) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕ$ೂ ಸರಗ್ರೆಹೆ. 1 

ಅರ್ಜುನನು ಅದಕ್ಕೊಬ್ಪಿ ಹಂದುಳಿದು ಬರುವಂತೆ ಸೇನಾಜನರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಮಾಡಿ 

ತಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೊರಟನು... 

ಬಳಿಕ ಕಪಟನಾಟಕ ಸೂಶ್ರಧಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ರೂಪುಗಾಸಿ 

ಸದಂತೆ ತಾನು ವೃದ್ಧಬಾ ಹ್ವಣನಾಗಿ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತನಗೆ ಕೈಗೊಟ್ಟು ನಡೆ 

ಸುವ ಬಾಲಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರತ್ಮಪುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲು, ಲೋಕವ 

ನೈಲ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತ ಲೆಯನ್ನು ಒಂದುಕಡೆಯೂ ನಿಲ್ಲ 

ಲೀಸದೆ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನು ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಆಕಾಶಮಾರ್ಗ 

ದಿಂದಿಳಿದು ಪಶ್ಚಿಮಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಲೆಯ ತೊಡಗಿದನು. ಹೀಗೆ 

ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗಲು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಕ್ಸತೃಗಳು ಹೊಳೆದುವು. ಕತ್ತ 

ಲೆಯು ಲೋಕವನ್ನು ಮುತ್ತಲಾರಂಭಿಸಿತ್ಕು ಶಾನರಿಗಳು ಮುಗಿದುವು 

ಸ್ರೇಮಕಲಹದಲ್ಲಿ ಮುನಿದು ಮೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವನಿತೆಯರ ಮನವು ಚಲಿಸೃ 

ವಂತೆ ಮನ್ಮಥನು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕತೊಡಗಿದನು. ಚಕ್ರವಾಕಗಳು ಕೊರಗಿ 

ದವು. ಹೊತ್ತುಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತ ಬಲವಾದ ಕತ್ತಲೆಯು. ಲೋಕ 

ವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಚಿತ್ತಜನು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹೊಡೆಯಲಾರಂ 

ಭಿಸಿದನು. ಮತ್ತೇಭ ಕುಂಭಸ್ಕನಿಯರು ತಂತಮ್ಮ ತೆತ್ತಿಗೆರನ್ನು ಒತ್ತಿ ಗೆಬರು 

ವಂತೆ ಮೋಹದಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ್ವಾರ್ಜು 
ನರು ರತ್ಕಪುರವನ್ಮು ಹೊಕ್ಕು ಮಹತ್ತಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ, ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ 
ಮಲಗಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಕೇಳಿಯ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಮನೆಯನ್ನುಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ 
ಬಂದು ( ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರಾಂಗಿಯರ ವಿನೋದವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ 
ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದುಕಡೆ ಒಡವೆಗಳು ಅಲುಗಾಡಿದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕು 
ಹೊಳೆದರೆ 'ಸೊ೦ಪಾದ ಅನಯವದ ಗೆಂಧವು ಹೊನ್ಮಿದರೆ ಮಲಗಿದವರು 
ಎಚ್ಚತ್ತು ತಮ್ಮ ಲೀಲಾಕೇಳಿಯನ್ನು ಕಾಣುವರೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಮೆಲ್ಬಮೆಲ್ಲನೆ 
ಬರುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ *ಾಮಿನಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ಕು ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದಡ್ಡಗಟಿ ಓದ 

ವಿಟನು ಮತ್ತೇಭಗಾಮಿನಿ ! ಭೃಂಗನೀಲಕುಂತಳೆ |! ಪನ್ಮಗನೇಣಿ ! ಹೆದರ 
'ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಬೇಟಿದಾಟವು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೊ ತಿಳಿಯದು. ಸಂತೈಸಿಕೋ ಎಂದು 
ತಕ್ಕೈಸಿದನು. ಅವನೆಂತಹ ಪ್ರೌಢನೋಕಾಣೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ತೋರಮು 
ತ್ತಿನಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಗ್ಗತ್ತ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ೦ಜಿ ಚಂದೃಮುಖಕ್ಕೆ 
ಶಸ್ತೂರಿಯನ್ನ್ಬು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆಯನ್ನೂ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇಂದ್ರನೀಲದಸರ 
ವನ್ಮೂ, ತ ಗಿ ಆ ಅಲಂಕಾರವು ತನಗೆ ಅಂದವಾದತದನ್ನು ಕಂಡು 
ಆತ್ಮರ ಪಟ ತುರುಬನ್ನು ಬಿಚ್ಹಿ ಬಾಚಿ ಜಡೆಗಟ್ಟ ತನ್ನ. ಮನೆಯೆ:ದ 

ರಟ್ಟು ಸಂಕೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದ ಕಾಂತನಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು 



೨೧೦ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಸಂಧಿ, 

: ಸಂಚುಗೆಂಡು ಮೋಹದಿಂದ ಮನೆಯಗಂಡನಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು *ೂಟ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ 
ಯನ್ನುಬಿಟ್ಟು, ಹೊಳೆ ಕೊಳೆನ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮುಸುಕುಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸುಳಿ 
ದಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಹೊಂಚುಗಾಣದಂತೆ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಂಚಿಸಿ, 

ಮನೋವೇಗವನ್ನುಮಾರಿ ನಡೆಯುವ ಜಾರೆಯರು ಜಾಣತನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ, 

ಕಕ್ಕ ಸದಬಸ್ಜ್ಯೊಲೆಗಳಬಿಣ್ಬು, ಸೊಕ್ಕುಜನ್ಮನದ ಸೊಗೆಸ್ಕು, ಸೆಳೆನಡುವಿನ 
ಬಳುಕು, ಚಂದ್ರಮುಖದ ಆಂದ, ಅರುಣಾಧರದ ಅಮೃತರಸ, ಉಕ್ಕಿಬರುತ್ತಿ 
ರುವ ಅಂಗಸೌಷ್ಟವವುಳ್ಳಿ ನಾರಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಕಂಡ್ಕು, ಮಾರನಾಟದ ಅಲೆಗೆ 
ಳಲ್ಲಿ ಆಲೆದಾಡಿ, ಪ್ರಿಯಳ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಕ್ಕೈಸಿ, ಮುಂಗುರುಳುಗಳನ್ನು 

ತಿದ್ದಿ, ತುಟಗಳ ಸೌಂವರ್ಯವನ್ನು ನಿಟ್ಜಿಸ್ಕಿ ಕುಚಯುಗದ ಕೃಷ್ಣ್ವಾಂಕವನ್ನು 

ಕಂಡು ಕರ್ಣಪತ್ರವನ್ನ್ನು ತಿದ್ದಿ, ಮುತ್ತಿನಹಾರವನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು, 
ಜಾರುನೆರಿಯನ್ನು ನಡುವಿಗೆಸೇರಿಸಿ ನಖಕ್ರತ ದಂತಕ್ಷತಗೆಳೆನೋವಿಗೆ ಹೆದರದೆ 

ವಿಟನನ್ಮುಬೈದು, ಸಂಶೋಸದಿಂದ ಉಬ್ಬಿ, ಜಾರೆಯರು ತಂತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 

ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ' 

ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಅಷ್ಟುಹೊತ್ತಿಗ ಅಗಲಿದ್ದ ಚಕ್ರವಾಕಗಳೆ ವಿರಹಾಗ್ಮಿಯ ಹೊಗೆಯು ಲೋಕ 

ವನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಕತ್ನಲಾಗಿಸಲು ಮನ್ವಥನು ಮಂದವಮಾರುತನಿಂದೂದಿ ಹೊತ್ತಿಸಿ 

ಉರಿಮಾಡಿದ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಮೂಡಣಡಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಂದೃನು ಹುಹ್ಚಿದನು. ಆಗ 

ಚಕ)ವಾಕಗಳು ಕೊರಗಿದವು. ಕನ್ನೈೆದಿಲೆಗಳು ಅರಳಿದವು ಕತ್ತಲೆಯು ಓಡಿ 

ಹೋಯಿತು. ಸುಮುದ್ರವು ಉಕ್ಕಿತು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಳೆದುವು ಚಂದ್ರ 

ಕಾಂತಶಿಲೆಯು ಸ್ರವಿಸಿಶು. ಮನ್ಶಥನು ವಿರಹಖಗಳ ಸಂಘವನ್ನು ಉರುಬ 

ತೊಡಗಿದನು. ಹೀಗೆ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿರುವ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಧಾಗ್ರೆಗಳ . 

ಶಾಲೆಗಳ ನಡುವೆ ರಸಿಕಶಿರೋಮಣೆಿಗಳದ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಸನ್ಮೋದದಿಂದೊ 

ಬ್ಬರು ಆಲಿಂಗಿಸಿ, ರತಿಕಲಾಪೌಢಿಮೆಯಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿ 

ದ್ದರು. 

ಆಗೊಬ್ಬ ಪ್ರೌಢೆಯು ಸಮರತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಿತ್ತು ತನ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನು 

ಮನ್ನಿಸಲು, ಅ ಶೃ೦ಗಾರಪ್ರರುಷನು ನ್ರಿಯೆ ! ನಿನ್ನ್ನ ಮೊಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂೂ 

ಕಣ್ಣಳ ನಡುವೆಯೂ, ಕೇಡಪಾಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುನ ಕೃಷ್ಣ್ವಾಂಕವು ನನ್ಶ 

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಿನ್ಶ್ನ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣ್ಲಂಕವು 

ಎರಹವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಚಕುಯು2 

ಎಲೈ ಮುಗ್ಗನೀ ! ಎಂದಿಗಾದರೂ ಆ ಕೃಷ್ಣ್ವಾಂಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೃದ 

ಯವು ಚಲಿಸುವುದುಂಬಿ ? ಎಂದು ತಿಳುಪಲು ತನ್ನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ಶಿಸೆಂದು 
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ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಹಾಗೆ ನಾಯಕಿಯ ಕಾಲ್ಗೆರಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸಂತೈಸಿದಸು., 
ಮತಕ್ಕೋರ್ವಸುಂದರನು. ಸುಂದರಾಂಗಿಯೊಡನೆ. ಕ್ರೀಡಿಸಿ ಕಾಂತಾಲಿಂಗನ 

ಶ್ರಮದಿಂದುಂಟಾದ ಬೆನುರಿನಿಂದನನೆದ ಕಸ್ತೂರಿಯನ್ನು ತನ್ನೆದೆಗಳೆರಡರ 
ಲ್ಲಿಯೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂದದಿಂದ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರೌಢೆ 
ಯಾದ ನಾಯಕಿಯು ಪ್ರಿಯಾ ! ಇಬೇಕೆ ? ಮೊದಲಿನಂತಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನು ಆಕಾ 
ರವು ಬದಲಾಯಿಸಿತಲ್ಲ್ಲಾ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣರೂಪಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು 
ಕೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಾಯಕನು ಪ್ರಿಯೇ ! ನನಗಿದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, 

ಆಹಾ ! ಏನುಹೇಳಲಿ ! ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು 

ಹೊತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನು. ಈಗಲಾದರೋ ನಾನು ಎರಡು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು 

ಹಸ್ತಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಮುಲವಾಗಿ ಹಡಿದಿದ್ದೆ ನಲ್ಲಾ ! ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣಭಾನವು 

ಬರುವುದೊಂದಾಶ್ಚರ್ಯವೆ ? ಹೇಳು ಎಂದು ಹಾಸ್ಯನಾಡಿದನು. 

ಹೀಗೆ ಶೃಂಗಾರಚೇಷ್ಟೆಗಳ ಅಂಗನಾಜನರನ್ನೂೂ ಅವರ ಕಾಮಕ್ರೀಡೆಗೆಗ 

ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ್ವಾರ್ಜುನರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿ 
ರಲು ಕುವಲಯಬಾಂಧನನಾದ ಚಂದ್ರನು ಕಳಂಕಿಯಾಗಿ ಕುಮುದಪ್ರಿಯನಾದ 
ರಾಜನ ಐಶ್ವರ್ಯದಂತೆ ತನ್ನ ಸೊಂಪನ್ನು ಆಡಗಿಸಿಕೊಂಡು 'ಪಡುಗೆಲಲ್ಲಿ ಮುಳು 
ಗಿದನು. . ಗಿಂಡಂದಿರ ತೋಳತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲೆಯರ ಹೃದಯವು ಢಗ್ಗೆಂ 
ದಿತು. ' ಚಕ್ಕವಾಕಗಳು ನಲಿದುವು ತಾನರೆಗಳು ಅರಳಿದವು, ಮಕರಂದ 
ಸಂಪಾದನೆಯ ಲೋಭದಿಂದ ಭ್ರಮರಗಳು ಹೂಗೆಳಗೆರಗುತ್ತಿದ್ದುವು. ಒಂದೇ 
ಒಂದು ಚಕ್ರ ಸಮನಾಗಿ ಹೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದ ಕುದುರೆಗಳು ಏಳು ಸಾರಥಿ 
ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಹೆಳವ ಇಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಏಕೆ ತಿರುಗಬೇಕು. ಲೋಕದ 
ಯಾತ್ರೆಯು `ೇಡವೆಂದರೆ ಬಿಹ್ಟೀತೆ ? ಅಯ್ಯೋ ! ಕಾಲಗೆತಿಯನ್ನು ಮಾಡು 
ವರು ಯಾರು ? ಎಂದು ಲೋಕವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತೆ ಸೂರ್ಯನು ಉದಮಸು 
ಗಿರಿಯ ಶಿಖರವನ್ನು ಹತ್ತಿದನು. 

ಎಲ್ಫ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು. ಸೂಕ್ಯೋದಯವಾಗೆಲು ಸಂಧ್ಯಾ 
ನಂದನಾದಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನಾ ಚರಿಸ್ಕಿ ಪರಿಸುದ್ಧಮನಸ್ಮ ನಾಗಿ, ಮಯೂರದಧ್ರಜನು 
ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಕಂಡು, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂಬ 
ಸಾಚಾ ಪತ್ನೀ, ಪುತ್ರ, ಮಂತ್ರಿ, ಬಾಂಧನ, ಸೇನಾಜನರಿಂದ ಒಂದು 
ಗೂಡಿ ಸಭಾಮುಂದಿರಕ್ಕೆ ನಡೆತಂದು ಒಡ್ಮೊಲಗದಲನ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು, ಆಗೆ 
ವೃದ್ಧಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಅರ್ಜುನನೊ 
ಡನೆ ಸಭಾಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಫೈ ರಾಜೇಂದ್ರನೇ. ನಿನಗೆ (ಸೃಸ (ಸ್ಪಸ್ಟ್ಯಸ್ತು: ವೆಶಿಫ್ರಿಗಳ್ದ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಉಂಟಾಗಲಿ ! ನೀನು ಮಹಾದಾನಿಯಾದಕಾರಣ ಗ 
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ದುದನ್ಮು ಕೊಡುನೆಯೆಂದುನಂಚ,. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿನ್ನ ಯಾಗಕಾಲೆಗೃತಂದೆ. 

ನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಬಾ ಸ್ನ ಶು ರಾಜನು ದಿಗ್ಗನೆದ್ದು ಅರ್ಫ್ಯಪಾದ್ಯಾ 
ಚಮನಂಗಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ, ಪಿ€ಠದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ಎಲೈ ಬಾಾಹ್ಮಣೋತ್ಸಮನೇ ! 
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಪರಿಯಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಮಣರಿಗೆ ಅನಜ್ಞೃತೆಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ 

ಆಪರಿಯಂತವೇ ಅಲ್ಲವೇ ? ಮಾನವರ ಬಾಳು ಉತ್ಕ್ತಮೋಶ್ರಮವಾಗುವುದು 
ಇದು ನಿಜ. ಎದುರುಗೊಂಡವನು ವಂದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲೆ ದ್ವಿಜ ; 
ರ್ಯರು ಹರಿಸಿದುದೇ ಆದರೆ ಉಪಾಯದಿಂದ ಶಾಪವನ್ನಿತ್ತು ತನ್ಮ ಭಕ್ಮರನ್ನು 
ಕೊಂದಂತೆ ಆಗುವುದಲ್ಲವೆ ? ಹೇಳು ಎಂದನು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಪಟ 

ಬಾ)ಹ್ಮ್ಮಣನು ಅಸ್ಯಾ ! ನೀನು ಹೇಳಿದುದು ನಿಜ, ಬ್ರಾ ಹ್ವೃಣನಾದನನು 

ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇತರರನ್ನು ಹರಸಬಾರದು, ತನ್ನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ರಾಜ: 
ನಾದ ನಿನಗೆ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಆಶೀರೃದಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪೇನು '್ಠ 

ರಾಜನು ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ವಂದ್ಯನೆಂದು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೆಇಗಳುವದಲ್ಲವೆ ?' 
ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಟದಿಂದ ನೊಂದು ಆರ್ತನಾಗಿ ನಿನ್ಮಬಳಿಗ ಬಂದಿರುವೆನು. ಎಲೈ. 

ರಾಜೀಂದ್ರನೇ ! ಕರುಣಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜಸು ಎಲೈ ಬ್ರಾಹ್ಮ 

ಣೋತ್ತಮನೇ ! ನೀನು ಅನುಗ್ರೆಹಿಸಿದರೆ ನಾನೇ ಧನ್ಯನು. ನೀನು ವೃದ್ಧ 

ನಾಗಿದ್ದರೂ ಶಿಸ್ಯನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯಾಗಕಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? 

ನನ್ಶಿಂದಾಗೆಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವೇನು ? ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಸೆ 

ಯುಂಟು? ನನ್ಮೊಡನೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಡೆಸುವೆನು ಎಂದು ಮಯೂರಧ್ಯ್ವಜನು' 

ಹೇಳಿ ಕಪಜಟಿದ್ದಿಜನು ಅಯ್ಯಾ ! ಭೂಪಾಲನೇ ! ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವು 

ಬನ್ನು ಕೇಳು... ಧರ್ಮಪುರವೆಂಬ ನಗರದ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ: 

ನನಗೆ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ಮ 

ಪ್ರಕೋಹತನಾದ ಸತ್ಯಶೀಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಯೆ ಇರುವುದೆಂದು ಕೇಳಿ” 

ನನ್ನ ಮಗೆನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಧ್ಯ 

ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೊದರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದಾನೊಂದು ಸಿಂಹವು ಮೊರೆದು 

ಮೇಲೆಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಓಡಿದುಕೊಂಡಿತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅಯ್ಯೊ | 

ಮಗನೆ ! ಮೃಗೆದಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತಾದೆಯಾ? ಹಾ |! ಪುತ್ರಾ !! ಹಾ ಃ' 

ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಲಿ, ಹರಿ ! ಹರಿ !! ನನ್ನ ಬಾಳು ಇಂದಿಗೆ ಮುಗಿ 

ಯಿತೇ ಎಂದು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಪ)ಲಾಸಿಸ ತೊಡಗಿದೆನು. 

ಆಗೆ ಆ ಸಿಂಹವು ತನ್ನ ನಖದಂಷ್ಟ ಗಳಿಂದ ನನ್ನು ಮಗನನ್ನು ನೋ 

ಯಿಸಜೆ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡದುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯಶರು ಮಾತಾಡುನಂತೆ ಆಸ್ಚರ್ಯಶರ 

ವಾಗಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು:--ಎಲೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ! ಸುಮ್ಮನೇ ಹಲು 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗೆ ಹೆ. ೨೧೩ 

ಬಿದರೆ ಫಲವೇನು ? ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದನರಿಗೆ ಗೆತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಕಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತ 

ವಾದ ಮಾತು. ನಿನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನ ನ ಇನ್ನು ಅವನ ಚಿಂತೆ 

ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆಹೋಗಿ ಉಳಿದ ಮ ಶ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಖ 

ವಾಗಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಅದರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಾನು ಮಗನಮೇಲಣ 

ಆಸೆಯಿಂದ ಮೃಗರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು, ಅಯ್ಯಾ ! ನಾನು ಬಹಳ ಮುದುಕನು. 

ಹೆಚ್ಚುದಿನ ಬದುಕಲಾರೆ. ಮಗನು ಹೋದಬಳಿಕ ನಾನಿದ್ದು ಫಲವೇನು ? ಆದ 

ಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನು ತಿಂದು ನನಗೆ ಗೆತಿಕಾಣಿಸುವ ಮಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು 

ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. ಆಗ ಆ ಸಿಂಹಸ್ರ ಎಲೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ! ಸಂಸಾರ : 

ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ನರಳಿ ಸಾಯ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ದುಃಖಿಗೆ ಯಾವ ಕಂಟಕವೂ ಇಲ್ಲ 

ಸುಖಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಆಸೆಪಡುನವರಿಗೆ ಮಹಾ 

ಕಸ್ಟಗಳು ಬರುವುವು, ಇದು ಲೋಕಧರ್ಮ ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು 

ಒಲ್ಲೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನೂ ಬಿಡಲಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 

ಬಳಿಕ ನಾನು ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಮರುಗುತ್ತ ಎಲೈ ಮೃಗರಾಜಸೇ | 
ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸತಕ್ಕ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು 
ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ ? ಕ್ರೂರವಾದ ತಪಸ್ಸು ದಾನ ಧರ್ಮಗೆಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನು 
ಬದುಕಲಾರನೆ ? ಇದಕ್ಕೇನು ಉಪಾಯ ಮಾಡಲಿ ! ಎಂದು ಮರುಗುತ್ತಿರುವು 
ದನ್ನು ಕಂಡು, ಸಿಂಹವು ನನಗೆ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಸಿ ನಿನ್ನಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತು 
ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಧೀನನಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನೊಡನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನೆಂದು ಹೇಳಲು, ಆ 
ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಯೂರಧ್ಯ್ವಜನು ಅಯ್ಯಾ ! ವಿಪ್ರಶ್ರೇಸ್ಕನೇ |! ನನ್ನ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಲ್ಲಿನೋಡಿದರೂ ನಾರಸಿಂಹೆ ಸ ವರ್ತನೆಯುಂಟಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಮಗೆ 
ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಕ್ರುದ್ರ ಮೃಗನಿರುವುದೆ ? ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ. 
ಆಗಲಿ ! ಆ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದಾಗೆಜೀಕಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ? ಮಕೆಮಾ 

' ಚದೆ ಹೇಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅಯ್ಯಾಃ! ಆ ಸಿಂಹವು ನನಗೆ ಹೇಳಿದುವನ ಳ್ಳ ಳಿದುದನ್ನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಶ್ರಶೋಕವೆಂಬುದು ಇನ್ನೆಂತಹೆ ಕೂ )ರವಾದುದೋ ಕಾಣೆ | ಪ್ರತ ವಾತ್ಮ 

ಲ್ಯುಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಿಹಂದ ಮಾತನ್ನು ನಾರಸಿಂಹಭಕ ನ ಬ ಸ & ಶಿ ಭಕ್ತನಾದ ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಎಲೈ ರಾಜಶಿಖಾಮಣಿಯೇ ಕೇಳು, ಮೊದಲೆ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಣಗಿಹೋಗಿರುವ 
ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನಾನು ಒಲ್ಲೆನು, ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ್ಯವಾದಕೆ ಯಜ್ಞ ದೀಕಾಸಂಸ `ನ ಹಾ ೦ಸ ನ್ಮನಾ?ರುವ ಮಯೂರಧ್ಮಜನ ದೇಹದ ಅರ್ಧಭಾಗವನ ತಃ ಚ ಭಾಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಕೆ 
ನ ತ ನನ್ನ್ನ ಬಿಡುವೆನು, ನಿನಗೆ ಮಗೆನನೇಲೆ ಆಸೆಯುಂಟಾದಕೆ ನೀನು 
ಅಎನ ಬಳಿಗೆ ಹೊ (ಗಿ ಜಾ | ನಾನು ಅದುವರೆಗೂ ಇವನನ್ನು ಕೊಭ್ಸುವುದಿಲ್ಲ 



ಸಟ ಇಪ್ಪತ್ಮಾರನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ವೆಂದು ಹೇಳಿತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ ! ರಾಜನಾಗಿ ಭೋಗಭಾಗ್ಯಗೆ 

ಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಯೂರಧ್ಷ್ಯಜನು ಭೋಗಮೂಲವಃದ ಬೇಹ 

ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವನ್ನು ಕೊಡುವನೆ ? ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಆಗತಕ್ಕುದಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು 
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆನು. ಆಗ ಸಿಂಹವು ಎಲ್ಫೆ ಮೂಢನೇ ! ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮ್ಮಣ ಸಂರಕ್ಷ 

ಕನಾದ ಪುರುಷನು ನೆಲದಮೇಲೆ ಬಾಳುವ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುವನೆ ? 

ಕವಚವನ್ನು ಕಠ್ಡನೂ, ಬೆನ್ನುವೂಳೆಗಳನ್ನು ದಧೀಚಿಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಪರೋ 

ಪಕಾರಿಗಳೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲವೆ ? ಶೂರನೂ, ಉಪಕಾರಿಯ್ಕೂ 

ದಾನಿಯೂ, ವಿಷ್ಣುಭಕ್ಕನ್ಕೂ ಅಸೂಯಾರಹಿತನ್ಕೂ ಕೃಪಾನಿಧಿಯೂ, ಲೋಕ 

ಸ್ಫುತ್ಯನೂ ಆದ ಮಹೂರಧ್ಯಜನು ಕುಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀನು 

ಬೇಡಿಕೊೊಂಡರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆ 

ಯುವನಲ್ಲದೆ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಡಳಿದು ಬಿದ್ದುಹೋಗುವ ದೇಹ 

ವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕಲಾರನು ಇದು ಸತ್ಯವಾದ 

ಮಾತು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೀನು ಆತನಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ 

ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆನು. 

ಎಲೈ ರಾಯನೇ |. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಸುಖಗೆಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ 

ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ನಿನ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮಗನನ್ನು 

ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಸಿಂಹದ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ 

ಬಂದೆನು. ಅಯ್ಯೋ 1! ಆದು ಹಾಗಿರಲಿ ? ಈಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪತ್ನಿನಿಂದ ನರಳು 

ತ್ತಿರುವ ನನ್ನು ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಪಾಯವನ್ನೂ ಕಾಣೆ 

ನಲ್ಲಾ ಎಂದು ಬಿಸುಸುಯ್ಸು ವೊದಲು ಅಯೋಧ್ಯಾಸತಿಯಾದ ರಾಘವನು 

ಕಾಲಮರಣದಿಂದ ಸತ್ತ ಬೃಹ್ಮಚಾರಿಯಾದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಆತನ 

ಶಿತಾಯ್ಕಂಪಿಗಳನ್ನು ಸಲಹಲಿಲ್ಲವೆ ? ಕೌರ್ಯೌದಾರ್ಯ ಗುಣಂಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ 

ಸಮಾನನಾದ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗೆನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡುವೆಯೆಂದು ನಂಬಿ. ನಾನು 

ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. ಕೈಲಾದರೆ ಬದುಕಿಸು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ದನು. 

ಇಂತೆಂದು ಹೇಳಿದ ಕಪಟಿದ್ವಿಜನ ಮಾತುಗೆಳನ್ನು ಶೇಳಿ ಕೀರ್ತಿಯ: 

ಕಾಶೃತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಐಾಡಬೇಕೆಂದುಜ್ಜಗಿಸಿ ಆ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅಭಯವನ್ನು 

"ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಗೆನಿಗೊಪ್ಪಿಸಿ, ಸಾಲಗ್ರಾಮತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಎಿಷ್ಣ್ಟುಪೃ 

ಸಾದವನ್ನು ಮುಡಿದು ಸಭೆಗೈತಂದು ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆ ಸಭಿ 

ಕರಂರಾ ! ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಯಾಗಕಾಲೆಗೆ ವಾಮನರೂಪದಿಂದೈತಂದ ವಿಷ್ಣು 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ೨೧೫ 

ನಿನಂತೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ನನ್ನ ಯಾಗೆಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದು, ದೇಹದಾನವನ್ನು * * 
ಜೀಡಿದನು. ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ದೇಹಾರ್ಥನನ್ನು 

ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಿತವಾಗಿ ಕೊಯ್ದು ಕೊಡುವೆನು. ಇದರಿಂದ 

ಇನನ ಮಗನು ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ ! ಈಬಗೆಯ ದಾನವು ನೂರುಲೋಕಗಳಿಗೂ 

ಹೊಸದಾಗಲಿ ! ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಹಾ ! ಇದೆಂತಹ ದಾನ. 
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಣನನ್ನಾಗಲೀ, ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲೀ, ವಸ್ತುವಾಹನ ವನಿತಾರತ್ನ 

ವಸ್ತ್ರ ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಲೀ ದಾನವಾಗಿ ಬೇಡುವ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ರ್ಣರುಂಟು ? 
ಅಯ್ಯೋ ! ಈತನು ಯಮನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿರುವನು ! ದೇಹವನ್ನು ಕೊಯ್ದು : 
ಕೊಡುವುದುಂಬೆ ? ಎಂಜಿಲ್ಲರೂ ಹಾಹಾಕಾರದಿಂದ ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 
ಅವರನ್ನು ಸಂತೈಸಿ, ಈ ಬ್ರಾಹ್ವಣನು ನನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗೆನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ತನ್ನ 
ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಅಭಯ 
ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆನು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಲೋಕದ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಕೆ ? 
ಯಮದೂತರು ನರಕದಲ್ಲಿ ಹೊರಳಿಸರೆ ? ಹೇಗಾದರೂ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು 
ಕೊಯ್ದು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೊ ನಿದೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಧನಕನಕ 
ನಸಸ್ತುವಾಹನ ರತ್ನರಾಜಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನವಾಡಿಿ, ಎರಡು ಕಂಬಗೆ 
ನ್ನು ನೆಡಿಸ್ಕಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ನೂಲುಹೆಗ್ಗ ಗಳಿಂದ 
ಕೋಳು. ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಕೊಂಡು ವೃದ್ಧಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯ್ಮಣನ ಪಾದಗಳನ್ನು 
ೊಳೆದು, ಎಲ್ಫೆ ಬಾಹ್ಮಣೋತ್ಸಮನೇ ! ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ಈ ದೇಹಾ 
ರ್ಷದ ದಾನದಿಂದ ಯಜ್ಞನಾಯಕನಾದ ವಾಸುದೇವನು ತೃಸ್ತನಾಗಲಿ ? 
ೂನ್ಸುಮುಂದಿ ನನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತನುಮನ ಧನಗ ತ4' 
ನ್ನ್ನ ತಡೆಯದೆ ಕೊಡುನೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಡದೆ ಮತಿವಂತರಾಗಿರಲಿ | ಎಂದೆ. ಳಿ ಕೂರರಾದ ಕೊಯ್ಲಾರರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಸೆವೆತ್ತ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿ 
ನು. ಕೊಡುನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ್ವನಿದ್ದರೆ ಬೇಡುವನನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಬೇಡ 
ರುವನೆ ? ಯಾಚಕರು ಬಂದರೆ ದಾನಿಯಾದನನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವದನ್ನು ಕೊಡದಿ 
ನನೆ ? ಆಹಾ | ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾ 
ಪ್ರಭೂಪಾಲಕರು ಎಡೆಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಮೆಯುಳ್ಳ ನಕಿಂದು ರೋದಿಸುತ್ತಿ ೫ ಬ/ 

ಓರ ಆಗೆ ಮಯೂರಧ್ವಜನು ಎಲೈ ಪ್ರಜೆಗಳಿರಾ | ನೀವೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಪ ವಿರಿ ! ನಾನೇ ಧನ್ಯನು. ಕೃಷ್ಣ್ವಾರ್ಪಣವಾಗಿ ನನ್ಶ ದೇಹವನ್ನು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮ ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈತನ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸುವೆನು. ಪರೋಪಕಾರಿಯಲ್ಲದನನ ಇಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉರಿದ ಸಣಬಿನ ಬೂದಿಯಂತೆ ವ್ಯರ್ಥ ? ಚಿಂತೆಯನ್ನು ದು ನನ್ನ್ನ ದಾನವನ್ನು ನೋಡಿರೆಂದು ಸಂತೈಸಿ ಕೊಯ್ದುರರಿಗೆ ತನ್ನ 



ಕಾ 

್ನ 
೨೧೬ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಸಂಧಿ; 

ದೇಹವನ್ನು ಸೀಳುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ದಾನವನ್ನು ಪರಿಗ್ರಓಸಬೇಕೆಂದು 
ಬಾಹ್ಮ್ಮಣನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಗೆಂಡನಬಳಿಗೆ ಬಂದು 

ಕುಮದ್ದ್ವತಿಯು ಕಾಂತಾ ! ಆ ಸಿಂಹದ ಮಾತಿನರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಕಾಣೆ ! ಈ 
ಬಾಹ್ಮಣನೂ ಅರಿಯನು. ಕಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನಿಗೆ: 

ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆ ಸಿಂಹರಾಜನು ನನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿದರೆ ನಿನ್ಫ 

ದೇಹವನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಕೊಡುವ ಮೂಢತನಸರಿಯೆ |! ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಜೀವಸಹಿತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು. ನಾನು ಮುತ್ತೈದೆ. 

ಯಾಗಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸರ್ವರೂ ಸನ್ಮತ 

ವೆಂದು ಒಬ್ಬಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಯೂರಧ್ಲ್ಯಜನು ಮಾತನಾಡದಿರಲು ಕಪಟಿ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅಯ್ಯಾ ! ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಹೇಳಿದುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಆ 

ಪಾಸಿಯಾದ ಸಿಂಹವು ಮಯೂಂಧ್ರಜನ ಬಲಭಾಗದ ಅರ್ಧದೇಹವು ನನಗೆ 

ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿತಲ್ಲದೆ ವಾಮಾಂಗನೆಂದು ನನ್ಮೊಡನೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎನಲ್ಕು 

ಮಗನಾದ ತಾಮ್ರಧ್ವಜನು ಮುಂದೆಬಂದು ಎಲೈ ವಏಿಪ್ರವರ್ಯನೇ! ಪ್ರಸನ್ಮನಾಗು, 

ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳು ವೆನು. ಪ್ರಾಯದವನಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ಮಾಂಸ: 

ಮಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ನಾನು ಸಿಂಹರಾಜನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ 

ವಾದ ತುಸ್ಮಿಯನ್ನುಂಟುನಾಾಗುವೆನು. ಅಲ್ಲದೆ ಯುಣತ್ರಯನಸ್ನು ಹರಿಸಿ 

ಕೊಂಡು, ರಾಘವ ಭೀಷ್ಮರಂತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುನೆನು.. 

ತಂದೆಯೇ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವನೆಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಲೋಕಸಮ್ಮೃತವಾಗಿದೆ. ಆದ 

ಕಾರಣ ತಂದೆಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೇದನಿಲ್ಲನೆಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸು, 

ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಡು ಎನಲು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅಯ್ಯಾ ! ನೀನು ಹೇಳಿದ 

ಮಾತು ಸತ್ಯ! ಆದರೆ ಆ ಪಾನಿಯಾದ ಸಿಂಹವು ಮಯೂರಧ್ಲ್ಯಜನ ಮಗನನ್ನ 

ಗಲೀ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೂ ಗಲೀ ಕೊಂಡುಬಾ ಎಂದು ನನ್ಮೊಡನೆ ಹೇಳದೆ ಆತನ 

ದೇಹಾರ್ಥವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬಿಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿ 

ತಲ್ಲ್ಯಾ ! ಇದಕ್ಕೇಕೆ ಚಂತೆ? ನೀನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ. ಒಳ್ಳಿ ತಾಯಿತು. ನಾನು 

ಹೊರಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಮಯೂರಧ್ಯಜನು ಎಲೈ ಬ್ರಾಹ್ಮ 

ಡು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಗೆನನಷ್ಠ ಹೆಂಡತಿ 

ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದ ದೇಹವನ್ನೇ ಕೊಡು 

ಎಂದು ಹೇಳ್ಕಿ, ಸಾಣೆಹಡಿದು ಹರಿತವಾಗಿರುವ ಕತ್ತಿ 

ಕೈಗಿತ್ತು, ನೃಯೇ ! ಬಾಲಲೀಲಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳೂ, 

ಸಖಮುಖಗಳಿಂದ ಸೀಳಿದರೆ ಸಂತೋಷವು ಉಕ್ಕು 

ಆದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಆನಂದವಾಗು' 

ಣನೇ ! ತನ್ನಸ್ನುಕೆ 

ಯನ್ನು ಜೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 

ವೆನು ತೆಗೆದುಕೋ ' ಬಾ 

ಯನ್ನು ತನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯ 

ರತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯೂ, 

ವುದ. ಹೊರತು ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
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ವಂತೆ ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಮಗನೂ ಈ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನನ್ಶ ಬೇಹನನ್ನು . 
ತಲೆಯಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೊ ಸಮಭಾಗವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಗರುಡ ಹನು 
ಮಂತರಿಗೆ ಹಣ್ಮನ್ನು ಹಂಟಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೀಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 

ಕೂಡಲೆ ಪತಿಸ್ರತೆಯಾದ ಆ ಕುಮದ್ವತಿಯು ಮಗನೊಡನೆ ಒಂದುಕಡೆ 
ಯಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನಕೈಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಬಿಯೂ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಓಿಡಿದು 

ಕೊಯ್ಯಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಆಗೆ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಕ್ರೂರಾತ್ಮನಾದ ಸ 
ಣ್ಯಕಶಿಪುನನ್ನು ನಾರಸಿಂಹನೂರ್ತಿಯು ಹೀಗೆಯೇ ಬುಳು ನರಹರಿಯ 

ಧಿ ನನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಶಹಿರೆಕೋರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸನುಭಾಗವಾಗಿ 

ಕೊಯ್ಯಲೆಳಸ್ಕಿ ಕೂರ್ಗೆತ್ತ್ಮಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೀಳುತ್ತಿರುವ ಕುಮುದ್ಧತಿಯ 
ಲ್ಲಾಗಲೀ, ಮಗನಾದ ತಾಮ್ರಧ್ವಜನಲ್ಲ್ಯೂಗಲೀ, ದಾತೃವಾದ ಮಯೂರಧ್ರ್ಯ | 

ಜನ ಮನದಲ್ಲ್ಯಾಗಲೀ, ಯಾವುದೊಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನೂ ಕಾಣದೆ ಶ್ರೀಹ 
ರಿಯು ಆತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಮಯೂ 
ರಧ್ವ್ವಜನ ಎಡಗೆಣ್ಣಿಂದೊಂದುತೊಟ್ಟು ನೀರು ಹೊರಬೀಳಲು, ಅದನ್ನು *ಂಡು 
ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಆಹಾ ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಬಾ )ಹ್ಮೈಣನಾದವನು ದುಃಖದಿಂದ 
ಕೊಡುವ ಈ ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನೆ ? ನನ್ನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕದಿದ್ದರೆ 
ಸಾಯಲಿ ! ಅತ್ತುಕೊಡುನ ಈ ದಾನವನ್ನು ನಾಸು ಒಲ್ಹೈಎಂದು ಹಿಂದಿರುಗಿ. 
ದನು. ಆಗೆ ಕುಮದ್ವತಿಯು ಬೆರಗಾಗಿ, ಅಯ್ಯೊ ! ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಿನ್ಫ್ನ ತಲೆ 
ಯನ್ನು ಕೊಯಿಸಿದೆಯಲ್ಲಾ ! ಎಡಗಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನೀರಿನತೊಟ್ಟನ್ನು 
ಕಂಡು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕೊಡುನ ದಾನವು ತನಗೆ ಬೇಡವೆಂದು ಆ ಬಾ )ಹ್ಮಣನು 
ಹೊರಟುಹೋದನು |! ನನ್ನ ಶ್ರಮವು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ. ಜನ್ಮವು 
ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಆಹಾ | ತಲೆಯಹೋಳುಗಳನ್ನು 
ಜೋಡಿಸಿ ಒಡಿದುಕೊ ಆಬ್ರಾಹ್ವಣನನ್ನು ಬರಹೇಳು. ಆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರುಬಿದ್ದ 
ಕಾರಣವನ್ನು ಅನನಿಗೆತಿಳಿಯಹೇಳುನೆನೆಂದು ಆಜ್ಞಾನಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಕುಮು 
ದೃತಿಯು ತಲೆಯಹೋಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹಡಿದು ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ 
ಆ ಕಸಟ ಬಾಾಹ್ಮ್ಮಣನನ್ನು ಕರೆಸಿದಳು. ಆಗೆ ಮಯೂರಧ್ರೃಜನು ಎಲೆ 
ಬಾಾಹ್ಮಹೋತ್ಸಮನೇ! ಕತ್ಮಿಯನೆಟ್ಟಗೆ ಮರುಗಿ ನಾನು ಅಳಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ! 
ಶ್ರೀಹರಿನತಿಕರವಾದ ಸದ್ಧಾನಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧವು ಸಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. 
ಈ ವಾನಾರ್ಥವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರಜಿ ನಿಷ್ಟಲವಾಯಿತೆಂಭು ಎಡಗಣ್ಣು 
(ರುಸುರಿಸಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಇದುಸಹಜವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಸಕಲರೂ ಒಪ್ಪುವರುಎಂದು 
ುಡಿಸುಲು ಕೃಷ್ಣನು ಆತನ ಭಕ್ಕಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಹೋಳುಗಳನ್ನು 
೦ದಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕರುಣದಿಂದ ಮೈದಡವಿ, ಎಲ್ಫೈ ರಾಜೇಂದ್ರನೇ ! ನಿನ್ನ 



೨೮ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಸಂಧಿ, | 

'ಭಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಕಿ ನಾನು ತೃಪ್ಮನಾದೆನು. ಇನ್ನು ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯೇ 

ತಕ್ಕೆ ? ನಾನೇ ಕೃಷ್ಣನು. ಇವನೇ ಅರ್ಜುನನು. ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಗಮಾ 
ಗಮ ಶೃುತಿಯುಕ್ಕವಾದ ತನ್ನ ದಿವ್ಯಾಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ಪೃಸನ್ನು 

ಮುಖನಾಗಿ ಬಿಸಜಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಹೊಳೆದು ಮಕರಕುಂಡಲಗಳನ್ನಾಂತು, ಎಸಳು : 
ಮೂಗಿನ ಮೇಲ್ಲಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತುರಿಯ ತಿಲಕನನ್ನಿಟ್ಟು, 
ಮುರಿದ ಹುಬ್ಬುಗಳಿಂದಲೂ, ಕೊಂಕುಗುರುಳುಗಳಿಂದಲೂ ಮನೋಹರವಾಗಿ 

ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭ »ಲಸೀಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಹೊಳೆದು ಅಗರುಚಂದನ, ಕುಂಕು 
ಮಕರ್ರೂರ ಲೇಪನದಿಂದ ಸೊಗಸಾಗಿ, ಕೋಮಲವಾದ ನಳಿತೋಳುಗಳಿಂದೊ 

ಪ್ಪುವ ಘನಾಂಗಸೌಂದರ್ಯದ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಯನ್ನುು ಕಂಡು ಮಯ-ರಧ್ವಜನು : 

ಮಹಾಸಂತೋಷದಿಂದ ಜಯಜಯನಿನಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮೀಪತಿಯ ' 

ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡಿ, ಕಣ್ಣಣಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿ ಆನಂದಬಾಷ್ಪಗಳಿಂದ ನೆನೆದು : 
ದೀರ್ಥದಂಡಪ)ಣಾಮವಂಗೈದು, ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಕುಮುದ್ಧತಿ 
ತಾಮ್ರಧ್ವಜರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲ್ಗೆರಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ 

ಆನಂದದಿಂದ ಜಯಜಯ ಧ್ವನಿಗೈದು ಏಗ್ಗಿದರು. ಗ 

ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅಯ್ಯಾ ! ನೀನು ಧನ್ಯನಾದೆ. ನಿನ್ನ್ನ ದೇಹವು 

ಪವಿತ್ರವಾಯಿತು. ನಿನ್ನೆಯದಿನ ಈ ತಾಮೃಧ್ಛಜನು ನನ್ನನ್ನೂ ಅರ್ಜುನ 

ನನ್ನೂ ಅವನ ಸೇನೆಯನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ಕುದುರಿಯೊಡನೆ ನಿನ್ನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ' 

ಆದುದರಿಂದ ಸತಿಸುತಯುಕ್ಕನಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಂಡು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು 

ನೀನೇ [ಮಾಡು ಎನಲು, ಮಯೂರಧ್ವಜನು ಎಲೈ ಜಗದೀಶನೇ | ವಿಶ್ವೇಶ 

ನಾದ ನಿನ್ನು ದಿವ್ಯಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಮೇಲೆ ದುರ್ಮತಿಗಳಾಗಿ, 

ಚರ್ಮಶೃಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಯಜ್ಞನಂಗೈಯ್ಯುವ ಮೂಢರು ಲೋಕದಲುಂಟಿ?, 

ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ ! ಈ ನಶ್ಚರವಾದ ದೇಹವನ್ನೂ ಸತಿಸುತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ 

ಸಂಪತ್ತು ದೇಶಕೋಶಗಳನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆನು. ಜಗತ್ಕರ್ತುವಾದ 

ನೀನು ಒಲಿದು ಪ್ರಸನ್ಮನಾದ ಬಳಿಕ ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ 

ರುವ ಅಗ್ಕ್ಬಿಜ್ಚಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಏಮದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನೀಗಲೆಳಸುವ 

ಮಂದನಮತಿಯಂತೆ ನಾನುಭಾಗ್ಯಹೀನನಾಗನೆ? ಎಲ್ಫೈ ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ಪಂಮಾ 

ತ್ವನೇ |! ನನ್ನು ಮಗನಾದ ತಾನ್ರುಧ್ಯಜನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಮೂಢಭಾನ 

ದಿಂದ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕುದುರೆಯನ್ನು 'ಐಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದನಲ್ಲದೆ, ಸದ್ಗತಿ 

ದಾತನಾದ ನಿನ ಕಾಶ್ವತಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತರಲಾರದೆ ಹೋದನು. ಆದರೂ 

ನನ್ನ ಮೇಲಣ ಕರುಣದಿಂದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ ನೀನೇ ನನ್ನು ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 

ದರ್ಶನವಿತ್ಮಮೇಲೆ ನಾನು ಅಶ್ಚಮೇಧಯಾಗನನ್ನು ವೂಡಬಹುದೆ ? ನಿಮ್ಮ 
ಕರೋಷಿ ಲ 
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ನರನಾರಾಯಣಾವತಾರವನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಧನ್ಯನಾದೆನು. ಗಂಗಾಜಲ್ಮ 

ವನ್ನು ತೊರೆದು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗೆಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಲೋಸುಗೆ ಮತ್ಕೊಂ 

ದೆಡೆಯನೀರನ್ನು ಬಯಸಬಹುದೆ ? ನಿನ್ನ ದರ್ಶನದಲ್ಲ್ಯಾದ ಭು ಗಳ] 

ಅನ್ಯಕರ್ವಾಸೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೈವಲ್ಯ ಉಂಟಾಗುವುದೆ ? ಸಾಕು. ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ 

ವನ್ನೂ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿರುವೆನು. ಧರ್ಮರಾಯನೇ ಎರಡು ಯಾಗೆಗೆಳನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಮುಕ್ನನಾಗಲಿ ಎಂದು ನನುಸ್ಕರಿಸಿದನು. 

"ಗೆ ವಿನಯದಿಂದೆರಗಿದ ಮಯೂರಧ್ವಜನ ಭಕಿ ಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ 

ಭಗವಂತನು ಭಾಗವತಶಿಸೋಮಣಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕಿ, ಮಯೂರ 

ಧ್ವಜನನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಮೂರುದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದು ಸಂತುಸ್ಟನಾಗಿ, 

ತಮ್ಮ ಸೇನಾಜನರು ಬಂದಮೇಲೆ ರತ್ತು ಪುರದ ಉತ್ಪನ ಸುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಿ 

`' ನಾಪುರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ ಮಯೂರಧ್ವಜನ ಸೇನಿಯೊಡನೆ ಹೊರಟು ಎರಡು ಕುದುರೆ 

ಗೆಳನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೇವಪುರನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ _ೀ(ರಮಣನು 

ತನ್ನ ಮೈದುನನಾದ ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಕಾಂತಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಯ್ಯ ಮಕರಂದ ಮಧುಕಂಾಯಮಾನ 

ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀ ನಿಲಯ ಕವಿ ನಾಗೆಶರ್ಮ ಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ 

ಸಂಗ್ರಹೆದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಟತ್ತಾರನೆಯಸಂಧಿ ಸಂಶೂರ್ಣಂ ಶ್ರಿ£. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. 

-ಅಧ್ಯಾಕಾಥೆದತ್ತಾದ.. 

ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ದಯಾ. 

ಅರ್ಜುನನು ಕುದುರೆಯೊಡನೆ ಸಾರಸ್ವತಪುರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು 

ನೀರವರ್ಮನನ್ನು ಗೆದ್ದುದು. 

... ಎಲ್ಫೆ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು. ಬಳಿಕ ಮಯೂರಧ್ವಜನೆ 
ಮೊದಲಾದ ಮಹಾವೀರರೂಡನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಕುದುರೆಯು ಸ್ವೇಚ್ಛೆ 
ಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಬಂದ್ಳು ವೀರವರ್ನುನಾಳುವ ಸಾರಸ್ಪತ ಪುರವನ್ನು 

ಸೇರಿತು. ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ನಾಲ್ಕುಸಾದಗಳನ್ನೂ ಊರಿ ನೆಲೆಸಿ 
ರುವುದು. ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗೆಸರಲ್ಲೊಬ್ಬರೂ ಮರವೆಯಿಂದಲಾದರೂ ಕನಸಿನ 
ಲ್ಹಾದರೂ ಪಾಪಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡರು. ಆದಕಾರಣದಿಂದ ದುಃಖ 
ಶೋಕ ವ್ಯಾಧಿನೀಡೆಗಳನ್ಫೂ ಕಾಣದೆ ಸರ್ವರೂ ಸುಖದಿಂದಿರುವರು. ಆ 
ಸಾರಸ್ಪತಪುರವನ್ನು ಯಮನು ದೆ:ರೆಯಾದ ವೀರವರ್ಮನ ಸೆಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕಾದು 
ಶೊಂಡಿರುವನು ಪಾಂಡವರಸೇನೆಯು ಯಾಗಾಶೃದೊಡನೆ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದ 



ಇತ ಇಪ್ಪತ್ತೆ(ಳನೆಯ ಸಂಧಿ,. 

ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ನೀರವರ್ನುನು ಕೋಪಗೊಂಡು, ಕೃಷ್ಥ್ವಾರ್ಜುನರನ್ನು 
ಹಿಡಿದುತರುವಂತೆ ಅಜ್ಜೆಮಾಡ್ಕಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸುಲಭ್ರ ಸುಲೋಭ,| 
ಕುವಲ, ನೀಲ, ಸರಳರೆಂಬವರನ್ನು ಬಲಸಹಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಅನಕ್ಕಿ 
ವರಣ ಅಸ್ಟಿಹಾಸದಿಂದೈತಂದು, ಅರ್ಜುನನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುತಂದು 
ತಂದೆಯ ಎದುರಿಗೆ ನಿಫ್ಚಿಸಿದರು. ಕೂಡಲೆ ಪಾಂಡನರ ಸೇನೆಯು ಒದಗಿಬಂ 
ಡಿತ್ಕ, ಯುದ್ಧಾಭಿಲಾಷಿಯಾದ ಬಭ್ರುವಾಹನನು ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತ 
ಶಂಖಸಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದನು... ಆಗೆ ಉಭಯಸೇನೆಗಳು ಪೌರುಸದಿಂದ 
ಹೊಡೆದಾಡಿ ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ್ಕ ಕತ್ತಿ, ಕೊಂತ, ಗೆದೆ, ಶೂಲ, ಮೊದಲಾದ ಆಯು. 
`ಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತ ವಿರಥರಾದವರು ಮುಸ್ಟಿಯುದ್ಧದಿಂದಲೂ ಕೇಕಾ' 
ಕೇಶಿಯಿಂದಲೂ, ಹಣಾಹೆಣಿಯಿಂದಲೂ, ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿ ದ್ಹರು. ಶೂರನಾದ 
ಬಭ್ರುವಾಹನನ ಬಾಣಜಾಲದ ಉರುಬೆಯಿಂದ ವೀರವರ್ಮನ ಸೇನೆಯು. 

ನೊಂದು ನುಚ್ಚುನೂರಾಯಿತು. ಹೊಸಹೊಸದಾಗಿ ನಗರದಿಂದ ಯುದ್ಧಾಂಗೆ 
ಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರವ ಶೂರರೆಲ್ಲರೂ, ಬಭ್ರುವಾಹನನ ಬಾಣಾಗ್ನಿಗೆ ತುತ್ತಾ 
ಗುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡ್ಳು ವೀರವರ್ಮನು ಹೆದರಿ ತನ್ಮಳಿಯನಾದ ಯಮನಿಗೆ: 

ಹೇಳಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಯಮನು ತನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ಗೆಲುವಾಗಬೇಕೆಂಬ 

ಆಸೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಸೈನ್ಯದನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲುಜ್ಜಗಿಸಿದನು. ಆಹಾ? 
ಯನುನು ಲೋಕದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರುವನೆ ? ಎಂದಿ 
ದ್ದರೂ ನಾನೇ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅಂದಂದಿಗೆ ಒಂದೊಂದು: 

ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಸದೆದು ತರುನಕಷ್ಟವು ತಪ್ಪುವುದು. ಇಂದೇ ಈ ಜೀವಕೋಟ 
ಯನ್ನು ಕೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ನನ್ನು ಭಂಡಾರವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವೆನೆಂದು 

ಯೋಚಿಸಿ, ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರಲು, ಅರ್ಜುನನ ಸೈನ್ಯವು ನಮೆದು ಬೀಳುತಿದ್ದಿತು. ಆಗೆ, 

ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು, ಎಲೈೆ ಭಕ್ತನತ್ಸಲನೇ ! ಭಯಂಕರನಾಗಿ 

: ಕಾಣುತ್ತ ನನ್ನ ಸೇನಾಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಈ ವೀರನಾರು ಹೇಳು ಎಂದ್ಳು. 

ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಪ್ಸಾ ! ಅರ್ಜುನ ಇವನು ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ 

ನಾಗಬೇಕು. ಧರ್ಮರಾಜನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದ ಯನುನೇ 

ಲವನು ಈ ನೀರವರ್ನನಿಗೆ ಅಳಿಯನಾಗಿ ಸಾರಸ್ಕೃತಪುರದಲ್ಲಿರುವನು. ತನ್ನ ಮಾನ 

ನಿಗೆ ಜಯವಾಗಬೇಕೆಂಬಾಸೆಯಿಂದ ನಿನ್ಮ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವನು 

ಎಂದು ಹೇಳಲು ಪಾರ್ಥನು ಸ್ವಾಮಾ ! ಧರ್ಮಸ್ಟರೂಪನಾದ ಯಮನೃ 

ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಳಿಯನಾದನು 
ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿರುವ ಈ ನೀರನರ್ಮನಿ | 

ಅದನ್ನು ಹೇಳುವೆಯಾ ? ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. 

ಹಿ 
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ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು. ಯಮನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದುದು, (ಜ್ರ 

ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳು. ಈ ವೀರವರ್ಮನಿಗೆ ಮಾಲಿನಿಯೆಂಬ ತೇಜೋಮ 
ಯಳಾದ'ಮಗೆಳೊಬ್ಬಳು ಹುಟ್ಟಿದಳು, ಆ ಕನ್ನೆಯು ಯೌವನಭರದಿಂದೊ 
ಪ್ಪುತ್ತಿರುವುದನ್ಮು ಕಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಮದುನೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ 
ಮಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಚತುರೆಯಾದ ಆ ಬಾಲೆಯು ಅಪ್ಪಾ ! 
ಈಲೋಕದನರನ್ನು ಮದುನೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಡಂಬಡುವು 
ದಿಲ್ಲ ಎಂದಳು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ವೀರವರ್ಮನು ಹಾಗಾದರ ನಿನಗೆ ತಕ್ಚ ನರನು 
ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆಮಾಡುವೆನು. ಎಂದು 
ಹೇಳಲು ತಂಜಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾಲಿನಿಯು ಅಪ್ಪಾ ! ಮನುಷ್ಯರು 
ಎಂದಿದ್ದರೂ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಆದಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ 
ಬಳಿಕ ಗಂಡಸತ್ತರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ 
ಪ್ರಾಣಸಹಿತಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮನ್ವಥನ ' ಟಾಣದುರುಬೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅನ್ನ 

ರನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸೇರಿದರೆ ನರಕಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ನರಳಬೇಕಾಗುವುದು, 
 ಗೆಂಡನಿರುವಾಗಲೆ ಸತ್ತ ಹೆಂಡತಿ ಬಹು ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಎನಿಸುವಳು. ಅವನೊಡನೆ 
ತಾನೂ ಸತ್ತರೆ ಲೋಕಸ್ಮುತ್ಯೆಯಾಗುವಳು. ಹಾಗಬ್ಬದೆ ಮುಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಕೆ 
ಪಾನಿಯಾಗದೆ ಇರಲಾರಳು. ಇದಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪತಿಸೇನೆಯಿಂದ 
ಸತ್ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ಕಮಗೆತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣ 
ಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಸಂಸಾರಧರ್ಮವು ನನಗೆ ಖುಜುತರವಾಗಿ ತೋರದು. ಆದ 
ಕಾರಣ ಸತ್ತಪ್ಪಾಣಿಗಳು ಯಾರಬಳಿಗೈದುವುವೋ ಯಾವ ದೇವನು ಧರ್ವ್ರಾ 



| 
೨೨೨ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ, ಜ್ಯ 

ಧರ್ವಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲನೋ ಅಂಥ ಯಮನನ್ಸೈ ನಾನು ಮಡು 
ವೆಯಾಗುವೆನು.. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡು, ವೈವಸ್ವೃತಪ್ರೀತಿಕರವಾದ 
ಜಸ ಹೋನು ದಾನಗಳಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು 
ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಕಾಲ್ಗೆರಗಿ. ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಆಗೆ ಆ 
ಮಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಮಾಡಿ, ಅದು ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಹಗೆಲಿರಳೂ ಯಮ 
ನನ್ನು ನಾನಾವಿಧವಾದ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿ ದ್ವರೂ ಧರ್ಮರಾಯನು 

ಪ್ರಸನ್ಮನಾಗದಿರಲು ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಬರುವ ಹರಿಭಕ್ಕನಾದ ನಾರ 
ದನು ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಯಮನಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಯಜ್ಯ ! ಅನ್ಯರ 

ನ್ನೊಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗೆಬೇಕೆಂದು ಬಯಸ್ಕಿ ತಪಸ್ಸುಮಾಡುತ್ತಿ 

ರುವ ನೀರವರ್ಮನ ಮಗಳಾದ ಮಾಲಿನಿಯನ್ನು ನೀನು ಅನಾದರಿಸಬಹುದೆ ? 
ಅವಳು ಗುಣಶೀಲ ರೂಪರೇಖಾ ಲಾವಣ್ಯಗೆಳಿಂದ ಲೋಕಸ್ಮುಶ್ಯಳಾಗಿರುವಳು. 

ಆ ವೀರವರ್ಮನ ಪುರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು ನಾಲ್ಕ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ನೆಲೆಸಿರುವುದು, 

ಆ ರಾಜನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪಾಪಪುಣ್ಯವರ್ಜಿಶರಾದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಂತೆ ಇರು 
ವರು. ಅಂಥ ಪುಣ್ಯನಗೆರಿಗೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯವೇಷದಿಂದ ಹೋಗಿ ಮಾಲಿನಿ 

ಯನ್ನು ವರಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಧರ್ನುರಾಜನು ನಾರದಯಸಿ 

ಯನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟನು, ಆಗೆ ಆ ಮಹಾಮುನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾನ 
ಸಹಜವಾದ ಗುಣವನ್ನು ಲೋಕದರನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವನಂತೆ ಗೆಗೆನಮಾರ್ಗ 

ದಿಂದ ಹೊರಟು ಸಾರಸ್ವತಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ವೀರವರ್ಮನನ್ನು ಕಂಡು ಅಯ್ಯಾ | 

ನಾನು ಯಮನಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನು, ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಗೆಳನ್ನು ಮದುನೆ 

ಯಾಗೆಲು ಒಬ್ಬಿ, ವೈಕಾಖನಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಸಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲ 

ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಆದಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಮಗಳೆ ಮದುನೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಸಲಕೆ 

ರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಮಾಯವಾದನು. 

ಕೂಡಲೆ ವೀರವರ್ಮನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪುರನನ್ನು ಶೃಂಗರಿಸಿ, ಮದಿ 

ನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಸಕರಣಗಳನ್ನೊದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂದದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದನು, 

ಇತ್ತ ಯಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಬರಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ನೀವೆ 

ಲಠೂ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞೆಮಾಡಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಪಾಸಕೋಟಗೆ 

ಳೊಡನೆ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಗಳೂ ರಾಜಕ್ರಯಮೂದಲಾದ ಸಕಲರೋಗಸಂಕುಲ 

ಗಳೂ ಆಕ್ರೂರರೋಗೆಗಳ ಹೆಂಡಿರಾದವಿಸೂಚಿಕಾ ಗೈಹಣಿ ಮೊದಲಾದ ಭಯಂ 

ಕರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಟ್ಟಾದರು. ಅನರಿಗೊಡೆಯನಾದ ಕ್ರಯನೆಂಬ ಮಂತ್ರಿಯತಿ 

ಯಮನನ್ನು ಕುರಿತು, ಸ್ಮಾಮಾ ! ನಿನ್ನ ಮದುನೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭೂಲೊಕ್ಳಿ 

ಕ್ಚಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೋಮಧೂಮಾನಲೇಪನವೂ, ನೇದವಾಕ್ಯಶ್ರವಣವೂ, 



೬! 

ತಿಗುವದಲ್ಲದಿ ಪುಣ್ಯಪುರುಷರ ಪಾದರಜಸ್ಸೂ, ಅವರಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿಯ 
ಕೋಂಕೂ ನನಗೆ ತಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ವೀರವರ್ಮನಾದರೋ ದೇವಬ್ರಾ 

ಹಣ ರಕ್ರಕನಾಗಿ ಮಹಾ ಧರ್ಮಿಕನೆಂಬಿನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು. ಆತನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 

ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೋಣ ! ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಸಂಚಕಾರವಾಗುವುದಲ್ಲಾ ! 

ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು, ಯಮನು ಅಯ್ಯಾ |! ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಪಿಗೆ 

0ಗೆ ಕೂರನಾಗಿಯೂ, ಪುಣ್ಯಾತ್ವರಿಗೆ ಸೌಮ್ಯನಾಗಿಯೂ ಕಶಾಣಿಸುತ್ತಿ ರುವೆನು, 

ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಾದ ನೀವುಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸುಂದರಾಕಾ 

ರದಿಂದ ಸೌಮ್ಯರಾಗಿರುನಿರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಸೌಮ್ಯಭಾವದಿಂದ 

ಸಾರಸ್ವತಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಸಿ ಸಂಗಡ ಕರೆದು 

ಕೊಂಡು ಹೊರಟುಬಂದನು. ಬಳಿಕ ವೀರನರ್ಮನು ಅಟ್ಟಿ ಹಾಸದಿಂದ ಯಮ 

ನನ್ಮು ಇದಿರ್ಗೊಂಡು ಮೂರುಲೋಕಗಳಿಗೂ ಇದು ಹೊಸದು ಎನ್ನುವಂತೆ 
ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದನು. ' 

ಏೀಗೆ ಉತ್ಸವಮಹೋತ್ಸವಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಮದುಷೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ 
ಯಮನು ಮೆಚ್ಚಿ ದವನಾಗಿ ತನ್ನು ಮಾವನನ್ನು ಕುರಿತು, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ವರ 

ವನು ಕೇಳಿಕೊ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದನು. ಆಗೆ ವೀರವರ್ಮನು ಆಹಾ ! ಮಗ 
ನ್ಫ್ನು ಕೊಟ್ಟುದಕ್ಕೆ ಬದುಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕನ್ಯಾಶುಲ್ಕವು ಬಹು ಪಾಸ 

ಕರವಾದುದು. ನನಗೇನೂ ಬೇಡ ಎಂದನು. ಬಳಿಕ ಯಮನು ಅಯ್ಯಾ ! 
ನೀನು ಹೇಳಿದುದು ನಿಜ. ತಾನಾಗಿ ಕೇಳದಿದ್ದವನನ್ನು ಕರೆದು ದಾನಮಾಡಿದ 

ಪ್ರಣ್ಯಾತ್ಮನನ್ನು ದಾನನನ್ನು ಕೊಂಡವನು ಹೆರಸದೆ ಇರುನನೆ ? ನನ್ನ್ನ 
ಮಾತನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲೈ ನಿನಗೆ ಮರಣವುಂಟಾಗು 
ವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ನಾಸು ಹೇಳಿರುನೆನ: ಎಂದು 
ನುಡಿದ ಯಮನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶೇಳಿ ನೀರವರ್ವನು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾನಕಾಲಕ್ಕೆ 
ಪಂಮಾತ್ವನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ನನ್ನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಯುಕ್ತನಾಗಿ ಬರು 
ವನೂ ಆಕಾಲದವನರೆಗೂ ನನಗೆ ಮರಣಮಾಗದಂತೆ ನೀನು ನನ್ನ್ನ ಪಟ್ಟಣ 
ನನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆದಕಾರಣ ಯಮನು 
ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲೆಂದೊಪ್ಪಿ ಆನಂದಭರಿತನಾಗಿ ಆ ಮಾಲಿನಿಯೊಡನೆ ಕೀಡಿಸುತ 
ಸುಖದಿಂದಿರುವನು, ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ ! : ಇದುವರೆಗೂ ಯಮುಸು ಸಾರಸ್ನತ 
ಪುರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ಜಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದ 

ವಾಸನ ನೋಡು, ಇಗೋ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದ . ವೀರವರ್ಮನು 

ಬಜ 0 ಇ ಭಜ ಉಟ ತಿ ಶವ್ಚ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು 

ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೨೨೩ 

ಕಂಡು ವೀರ 



೨೨೪ ಇಸ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ, ಹ 
« ರಾದ ಬಭುವಾಹನೂ, ಅನುಸಾಲ್ವ, ಯೌವನಾಶ್ವ, ನೀಲಧ್ವಜ, ನುಯೂರ | 

ಧ್ವಜ, ಹಂಸಧ್ಯ್ಯಜ್ಯ ಅನಿರು ಬ ಸಾತ್ಯಕಿಗಳು ಕೋಲ್ಲರೆದು ಕೋಲಾಹಲಧ್ವನಿ | 
ಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಸರಳಮಳೆಯಿಂದ ಸೇನಾಜಾಲನನ್ನು ಕೆಡವುತ್ತಿ ದ್ದರೂ ' 
ಲಶ್ರ್ಯಮಾಡದೆ, ಅನರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಮುಂದೈತಂದು ಕೃಷ್ತ್ವಾರ್ಜುನರೆದುರಿಗೆ 
ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಸಿಸ್ಕಿ ಸರಮಾತ್ವ್ಯನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು, ಎಲೈ 
ಕೃಷ್ಣನೇ ! ಈ ಸೇನಾನಿಗಳು ನನಗೆ ಸರಿಸಮರಲ್ಲ, ಆದಕಾರಣ ನೀರನಾದ 
ಅರ್ಜುನನೊಡನೆಯ್ಕೂ ಕಲಿ ಸಾದ ಹೆಸುಮನೊಡನೆಯ್ಕೂ ಚಕ್ರಾಂಕನಾದ ' 
ನಿನ್ನೊಡನೆಯೂ ನನ್ನು ಪೌರುಷನನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿ, 
ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಅರ್ಜುನನು ಆಹಾ ! ಈತನೇ ನೀರವ : 
ರ್ಮನೆಂಬ ರಾಜನೋ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಮದಿಸಿಬಂದು ಯುದ್ಧದಾನವನ್ನು 
ಜೇಡಿದವನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ತಪ್ಪೇನು ? ಆಗಲಿ ! ಇವನೆೊಇಡನೆ ಹೊಡೆದಾಡಿ 
ನನ್ನ ತೋಳತೀಬಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ನೆನೆಂದು ಅರ್ಜುನನು ಅನರಿನಿತ 

ವಾದ ಬಾಔಿಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು. ಶೂರನಾದ ವೀರವರ್ಮನು ಆ ಬಾಣಗ 

ಳನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕಿ, ಎಲೈ ನೀರನೇ ! ಸಾಕು! ಸಾಕು.! ಬರಿಯ ಬಿಂಕದಿಂದ 

ಬೆರೆಯಬೇಡ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲೋಕೈಕವೀರರನ್ನು ಗೆದ್ದೆ ನೆಂದು _ 
ಅಹಂಕಾರಪಡುವೆಯಲ್ಲನೆ ? ಈಗೆ ನಿನ್ನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು ತೋರಿಸು ಎಂದು 

ಹೇಳಿ, ಕೂರಲಗುಗಳನ್ನು ಕರೆದನು, ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನೂ, ಅರ್ಜುನನೂ ' 

ಧ್ವಜಾಗ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮನ, ಹಲ್ಲಿರಿದು ಹಮ್ಮ್ಮೈಸಿ ಮೂರ್ಛಿತರಾದರು, 
ಬಳಿಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಯ್ಯಾ! 

ಇವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ಮಿಂದಾಗದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕನೆಂಬ : 

ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ವೀರರಿಗೆಲ್ಲ ವೀರನಾಗಿ, ಪರಮನಿಷ್ಣ್ಯುಭಕ್ತ ನಾಗಿರುವ 

ಇವನನ್ನು ಉಸಾಯಾಂತರದಿಂದಲಾಗಲೀ, ವಿನಯದಿಂದಲಾಗಲೀ ಗೆಲ್ಲಸೀಕೆ ' 

ಹೊರತು ಮತ್ತಾವರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಹನುಮಂತ: 

ನನ್ನು ಕರೆಬು ಅಯ್ಯಾ ? ನೀನು ಈ ವೀರವರ್ವನ ರಥನನ್ನು ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ, 

ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹನುನುಂತನು ಆಹಾ |! ಈ ಪುಣ್ಯಾ 

ತ್ವನ ರಥವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಎತ್ತಲಿ ! ರಾನಣನಂತೆಯೂ, ಜಂಬುನಾಲಿ ' 

ಯಂತೆಯ್ಕೂ ಇವನು ಕ್ರೂರಿಯಲ್ಲವಲ್ಲಾ ! ಎಂದು ಶಂಕಿಸುತ್ತಿರಲು ಶ್ರೀಹೆ 

ರಿಯು ಎಲೈ ಆಂಜನೇಯನೇ |! ಅನುಮಾನಪಡಬೇಡ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 

ನಾಣು ಸಹಾಯಕ ನಾಗಿದೇನೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವೆನು. ಧೈರ್ಯ 

ಮಾಡಿಸಾಧಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹನುನುಂತನು ಘನತರವಾದ ಆ ನೀರವರ್ಮನ 

ರಥವನ್ನು. ತನ್ನ ಬಾಲದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಸೆದನು. ಹ 



(೩೦) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ ೨೨೫ 

ವೀರವರ್ನನು ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಕೃನ್ಣ್ವಾರ್ಜುಸರ ತೇರಿಗಿಳಿದು ಅದನ್ನೆ ತ್ತಿ ಹಿಡಿದು 
ಕೊಂಡು. ಎಲೆ ಹನುಮಂತನೇ !' ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಜಿನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರ 
ದಿಂದ ಕೊನೆಯಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರಥವು ಬರಿದಾಗಿದೆ. ನೆನ್ನ ದಣಿ 
ಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿರುವ ತೇರು ನನ್ನ ಕೈಲಿಜಿ. ನೀನು ನನ್ನ ರಥನನೆಲ್ಲಿಗೆ 
ಹಾಕುನೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ತೇರನ್ನು ಬಿಸಂಡುವೆನು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪಾಲ್ಲಡಲಿ 

ಗೊಗೆದು ಬಿಡುವೆನು. ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ತನ್ಮ ರಥ 

ವನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರದೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ, ಹನುಮಂತರನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು 

ಮೂನರೂ ಲೋಕೈ ಕನೀರರು ನನ್ಮೊಡನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ 'ಬಂದುದೇ ಆದರೆ ನನ್ನ 

ಸಾಹಸವನ್ನು ನೋಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಮುಷ್ಟಿಘತದಿಂದ 

ಹೊಡೆದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡಜ, ಕಮಲಾಸ್ರನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು 

ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆದನು. ಆಗ ವೂರ್ಛೆಗೊಂಡ ನೀರವರ್ಮನು 

ಎಚ್ಚತ್ತು ಎಲೈ ನೀರಾಗ್ರಗಣ್ಣುರಿರಾ. | ನೀವು ಮೂವರು ನಾನೊಬ್ಬ ಗರ್ವ 

ದಿಂದ ಉರವಣಿಸಿ ನನ್ನಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಡಿ. ಕೃಷ್ಣ ಸಂದರ್ಶನವಾಗುವನರೆಗೂ 

ನಿನಗೆ ಮರಣವಿಲ್ಲನೆಂದು "ಅಳಿಯನಾದ ಯಮನು ನನ್ನೊಡನೆ ಹೇಳಿರುವನು. 

ಈಗಲಾದರೋ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲ 

'ಗಳು ನನಗೆ ಸೋಕಿದ ಬಳಿಕ ಮರಣ ಉಂಟ ? ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶನಸುಖ 

ವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪುೃಣಿಗಳಿಗೆ ಮೃತ್ಯುಬಾಧೆಯುಂಟ ? ಎಂದು ತನ್ನ ರಥ 

ವನ್ನು ಏರಿ ಬಿಲ್ಲುಬಾಣಗಳನ್ನುಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತ ವೀರವರ್ಮ 

ನನ್ನು ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣನು ಆಶ್ಚರ್ಯಯುಕ್ತನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಯ್ಯಾ! 

ಇವನು ಲಘುಹಸ್ತನು. ಲೋಕೈಕವೀರರನ್ನು ಗೆದ್ದವನು. ಆದಕಾರಣ ಇವನೊ 

ಡನೆ ಒಂದು ಸಾವಿರವಹಿಷ ಕಾಂದಿದರೂ ಜಯವಾಗಲಾರದು. ಇನನನ್ನು ನಾನು 

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನ್ಮಿಸುವೆನೆಂದು. ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ 
ಅರ್ಜುನನು ಎಲೈ ಸ್ವಾಮಿ ! ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಕೋಷಿಸುವೆಯೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ಆತನೇ ವಿಜಯನು,. ಬಲವಂಕರಲ್ಲಿ ಬಲವಂತನು, ಇನ್ನು ಈ ರಾಜನು 

ನನಗೆ ಸೋಲುವನೆ ! ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನಿರು ಎನಲು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ 
' ನೀರವರ್ಮನು ಅರ್ಜುನಂಗಭಿನಮಿಸಿ ಬೆರಳ ಕೊನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತ 

ಹೊಗಳಿ, ಎಲೈ ಪಾರ್ಥನೆ ! ಈ ಲೋಕದ ಜಡರಾಚರಂಗೆಳನ್ನೂ ಬಾಹುಬಲ 
ದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವನೆಂಬ ದುರಭಿಮಾನವನ್ನುು ತೊರೆದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಡಿದ ಮಾತಿ 

ಗೆನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದುದು ನನಗೆ ಹತಕರವಾಯಿತು. ನಾನಿನ್ನು ನಿನ್ಮೊಡನೆ 
ಕಠಾಬಲೊಲ್ಫೈೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಿಲ್ಬುಬಾಣಗೆಳನ್ನು ಬಿಸುಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 
ಮೂರ್ತಿಯ ಬಳಿಗೈತಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಶ್ರಿ 



೨೨೬ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಳನೆಯ ಸಂಧಿ, 

: ಹರಿಯು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ವೀರವರ್ಮನನ್ನು ತಕ್ಕೆ ಬಸಿ ಅನ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಅರ್ಜುನ 
ನನು ಅತಿಶಯವಾದ ಗೌರವದಿಂದ ಮನ್ನಿಸಿದನು. ಸೇನಾಜನರು ತಮತನುಗೆ 
ಒದಗಿಬಂದ ಉತಪಫ್ಸಿಹದಿಂದ ವೀರವರ್ಮನನ್ನುು ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡಿದರು: 
ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯನಾಗಿದ್ದ ಯಮನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮಾವನನ್ನು 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳನ್ನು ಹರಿಸಿ ತನ್ನ ಸತಿಯೊಡನೆ 
ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು ಬಳಿಕ ವೀರವರ್ಮನು ತನ್ಮ ದೇಶ 
ಕೋಶ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಾಧೀನ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು 
ಆರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ 

ಆದರಿಸಿ ವಿನಯ ನಮಿತಹೃದಯನಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ಕ್ತಮವಸ್ತುಗಳನ್ನು 
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗೊಬ್ಬಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು 
ಬಿಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟನು. ಆಗೆ ಅರ್ಜುನನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಗಾಧ 

ವಾದ ಕೂ)ರನಕೃಾಕುಲಗಭೀರಹ್ರೆದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನದೀನದೆಗಳನ್ನು 
ದೇವಪುರ ನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನ ಅನುಜ್ಞೆಯಂತೆ ಸಂತೋಸದಿ.ದ 
ದೋಣಿಗಳಮೂಲಕ ದಾಹಿದನಂಬಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸದರುಣ 
ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಯ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರಿ 

ನಿಲಯ ಕವಿಸಾಗೆಶರ್ಮ ಪೃಣೀತ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹದ 

ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. 

ಳಃ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗೈಹೆ. ೨೨೭ 

| ನಾಟ ಪ್ರಲ್ರಾೂದಾ- 
ಮುಂದೆ ಹೊರಟ ಕುದುರೆಯು ಮಾಗೀಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಮಾಯವಾಗಲು 

ನಾರದರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಿಕೆ. 

ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾ ಸುನೇ ಲಾಲಿಸು ಅರ್ಜುನನ ಕುದುರೆಯು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ 

ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಹೇಮುಂತಖುತುವಿನ ಮಾಗಿಯು ಬಹಳೆವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು 

ಸೂರ್ಯನು ಚಂದ್ರನಂತಿದ್ದನು. ಬಿಸಿಲು ಬೆಳೆದಿಂಗಳಾಯಿತು. ತಾವರೆಗಳು 
| ನೈದಿಲೆಗಳಂತಾದವು. ಕೋಗಿಲೆಗಳ . ಕಂಠಸ್ವರಗಳು ಕುಗ್ಗಿಹೋದುವು. 

ಹೂಗೆಳೆ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಮನ್ಮಥನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಯರ ಕಡೆಗಣ್ಣಿನ 
ನೋಟನೆಂಬ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ಹೆದೆಯನ್ನೇರಿಸಿ, ಮದ್ದಾನೆಗೆಳೆ ಮದಧಾರೆ 

ಯಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯು ತಣ್ಣ ಶಗಾದುದ 
ರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲಿಂಗನ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸಿದರು. 

| ಮೂರು ಲೋಕಗಳೂ ಹಿಮದಿಂದ ನಡುಗಿತು. ವಿರಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದ 
ಸರಮೇಶ್ವರನು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಗಂಗೆಯನು ಮೆತ್ತಗೆ ಕಡಲಿಗೆಸೆದು 

: ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಂದ್ರಕಳೆಯನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಿಸುಟ್ಕು ಹಣೆಯಲ್ಲೊಂದು 
ಕಣ್ಣನ್ನು ತಳೆದು ಅಣಿಯಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದರೂ ಶೀತಬಾಧೆಯನ್ನುು 
ತಾಳಲಾರದೆ ಮೋಹದಿಂದ ಮರುಗಿ ಭಾನಮನಿಯಾದ ಗೌರಿಗೆ ವಾನಾಂಗನನ್ನು ಪ್ರ 



೨೨೮ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನಯ ಸಂಧಿ. | 
೯" ತೆತ್ತು ಬಿಗಿಯಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಆಗೆ ಮತ್ತಕಾಶಿನಿಯರ ಉತ್ಪಂಗು 
ಕುಚದ್ಯಯದ ಗಾಢಾಲಿಂಗನವೇ ಈ ಹಮಕ್ಕೆ ಔಸನೆಂದು ತಿಳಿದು ಎರಓಗಳು ತಂತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು ಲೋಭಿಯಾದನನು ಧನವನು 
ಹೂಳಿಡು:ಂತೆ ಕಾಗೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಾರದೆ ತಮ್ಮ ಗರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 
ಕೋಗಿಲೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮರಿಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದುವು. 

ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ *ೇಳು. ಇಂತಪ್ಪ ಹಿಮಗಾಲದಲ್ಲಿ 
ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಕುಡುರೆಗಳೆರಡೂ ಮುಂಬರಿದು ಕುಂತಳ 
ನಗರವನ್ನು ಹೊಗಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೊರೆಯಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಆ ಕುದುರೆ 
ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು. ಬಳಿಕ ಕುದುರೆ 59ನಲಿನನರು ಒದಗಿ ಬಂದು ತನ್ಮು 
ಕುದುರೆಗೆಳು ಮಾಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಚಿಂತಾಕಾ )೦ತರಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ 
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀಯಾ ! ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ 
ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕದಿರುವುವು. ಮುಂದೆ 
ಏನು ಮಾಡಬೇಕೊ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅರ್ಜುನನು ಆಶ್ಚರ್ಯ 
ಯುಕ್ಮನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಗನಮಣಿಯಾದ 
ಸೂರ್ಯನು ಆಕಾಶ ಸಂಚಾರದ ಆಯಾಸವನ್ನು ತೊರೆದು ದ 
ತ್ತಿರುವನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೋಟಸೂರ್ಯಪ್ರ ಪಾತಮಾನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ್ಮತೇಜಸ್ಸಿ" 
ನಿಂದೊಪ್ಪುವ ನಾರದನು ಕೆಂಪಾದ ಜಡೆಯೂ ಶುಭ್ರವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳೂ, 
ನಾರುಮಡಿ ಕೃಷ್ಣ್ವಾಜಿನಗಳೂ, ಕತ್ತಿ ನಲ್ಲಿರುವ ತುಲಸಿಯಮಾಲೆಗಳೂ ಮಾಂಜಿ 

ಯಿಂದ ರಂಜಿಸುವ ನಡುವೂ, ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಜ್ಞೋ ಪನೀತವೂ, ನಿಷ್ಣು 

ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಶಾಂತಸ್ಮರದಿಂದ ಸುಖಕರವಾದ ಸಂಗೀತಸಾಗರವೆಂಬ 
ವೀಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾರಾಯಣ ಧ್ಯಾನತತ್ಪರನಾಗಿ ಭೂಮಿಗಿಳಿದುಬರಲು 
ಅರ್ಜುನನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದ ಕಂಡು ಮೂರುಲೋಕಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು 
ಚೆನ್ನಾಗಿಬಲ್ಲ ನಾರದನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಭಕ್ಕಿಭಾವದಿಂದ ಇಂತೆಂದು ಜಿಸ 

ಗೊಂಡನು. 

ಎಲ್ಫೆ ಬೃಹ್ವರ್ಸಿಯೇ ! ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಕುದುರೆ 

ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವುವು. ಎಳ್ಲಿರುವುವೋ, ತಿಳಿಯದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆಗಳ 

ನ್ಶ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಬಲಕಾಲಿಗಳಿರುವರೆ ? ಹೇಳು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. 
ಆಗೆ ನಾರದನು ಅಯ್ಯಾ ! ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳು ಕುಂತಳ ನಗರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕವು 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೊರೆಯಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಕ್ಟರುವನು, 

ಏಂದೆ ನೀನು ಗೆದ್ದ ದೊರೆಗಳಿಗೆ ಇವನ ಬಲದ್ದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರರಲ್ಲೊಂದು ಭಾಗೆ 

ವಾದರೂ ಶಕ: ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಅಸಾಧ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತನು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 
1 
ತೆ 
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ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೨೨೪ 

ಇನನಿಗೆದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶೂರರು. ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿಯೇ. ಇಲ್ಲ. ಇವನ ಚರಿ 

ತ್ರೆಯು ಬಹು ಅತ್ಚರ್ಯಕರವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅರ್ಜುನನು ಆಶ್ಚರ್ದು 

ಯುಕ್ಕನಾಗಿ ಎಲೈ ತಪೋನಿಧಿಯಾದ ನಾರದಯಸಿಯೇ ! ಹಾಗಾದರೆ ಆ 

ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಂದ ತುದಿವಕೆಗೂ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು 

ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆಗೆ ನಾರದನು ಇದು ಸನುಯವಲ್ಲ. ಕುದುರಿಗಳು ಸೆರೆ 

ಸಿಕ್ಕಿದವು. ಧರ್ಮರಾಯನು ಸಿನ್ಮಬರನನ್ನು ಊಾದುಕೊಂಡಿರುವನು. ಯಜ್ವ' 

ಕಾಲ ಸಮಿಾಾಸವಾಗುತ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ಎನಲು ಸುಂತೀಕುಮಾರನು ಎಲೈ ಲೋಕ 

ತಂತ್ರಜ್ಞನಾದ ನಾರದಯಸಿಯೇ ! ಲಾಲಿಸು. ಕ್ಷಣಭಂಗುರವಾದ ಈಸಂಸಾ 

ರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಬಾಳು ಶಾಶ್ವತವೆ? ಎಂದಿಗೊಇಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅಪಾ) 

ರ್ಥಿತವಾಗಿದೊರೆದ ವೈಷ್ಠವಕಥಾಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೇಳದೆ ಇರಸಿಹುದೆ ? ಮಹಾ 

ಭಾರತಯುದ್ಧದ ಸಮರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸೂಸ್ಮ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ 

ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನನಗೆ ಈ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ 

ಎಷ್ಟುಹೊತ್ತುಬೇಕು. ದಯನತಾಡಿ ನನಗೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳು ಎಂದು 

ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇನರ್ಷಿಯಾದ ನಾರದನು ಇಂಕೆಂದನು:-- 

ಎಲ್ಫೆ ಧನಂಜಯನೇ ಲಾಲಿಸು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇರಳೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಕೆ 
ಯಾಗಿ ಧರ್ವಿಷ್ಟನೆನಿಸಿಕೊಂಡು, ಸುಗುಣಶಾಲಿಯಾಗಿದ ಸಚ ಎಂಬ 
ಶೂರನಾದ ದೊರೆಯಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಮೂಲಾನಕ್ಷತುದ ಅರಿಷ್ಣಾಂಶದಲಿ 
ಎಡದಕಾಲಿಗೆ ಆರುಬೆರಳುಳ್ಳೆ ವನಾಗಿ, ಮೇಧಾನವಿಯ ಸಟ್ಟಿದ ರಾಣಿಯ ಬಸು 
ರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟದನ್ನು. 'ಬಳಿಕ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜಾತಕರ್ಯವನು 
ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಹಗೆಗಳು ಬಂದು ಚತ 

1 



೫6 ಏಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ, 

: ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಡಲು ಶೂರನಾದ ಮೇಧಾವಿಯು ಕ್ಷತಿ )ಯಧರ್ವದಿಂದ ಹಗೆ 
ಗಳೊಡನೆ ಹೊಡೆದಾಡಿ ರಣರಂಗೆದಲ್ಲಿ ಸತ್ತುಬಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪತಿ 
ವ್ರತೆಯಾದ ರಾಣಿಯು ಅಗ್ಕಿ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. 
ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ದಾದಿಯು ಆ ಮಗುನಕ್ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡು ರಕ್ರಕರಿಲ್ಲದೆ ಮರುಗುತ್ತ 

ದೊರೆಯನ್ನು ರಾಣಿಯನ್ನು ನೆನೆನೆನೆದು ಗೋಳಿಡುತ್ತ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿ 
ಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಕುಂತಳನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಡೆನುಡಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಯುವ 
ವರೆಗೂ ತಿರಿದು ಹೊರೆದು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಮಗುವನ್ನು 
ಸಾಕಿ, ಉಡಿಗೆತೊಡಿಗೆಗಳೂ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆಗಳೂ ಲಾಲನೆಪಾಲನೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ 

ನೆಂದು ಮರುಗೆತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಆ 
ಶಿಶುವನ್ನು ಸಲಹ, ಬಳಿಕ. ಕಾಲವಶದಿಂದ ರೋಗೆಪೀಡಿತಳಾಗಿ ಸತ್ಮುಹೋ 

ದಳು. ಆಬಳಿಕ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲನನಾದ ಅಮಗುವು ಊರಿನ ಜನಗೆಳೆ ದಯೆಗೆ 

ಪಾತೃನಾದನು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿದ ಹೆಂಗೆಸರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕರಯಿಂದ 

ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡಿ ಸಕ್ಕರಿತುಪ್ಪಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಬಾಲಬಾಷೆಗಳನ್ನಾಡಿಸಿ 
ಹಾಲೆರೆದು ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು, ತಂತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳೊಡನೆ ಮಜ್ಜನಂಗೈಸಿ, 

ಮಡಿಯುಡಿಸಿ, ಮಧುರಾಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ, ಮೆಲ್ವಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸುತ್ತಿ 

ದ್ದರು, ಪರಪುಟ್ಟಿನಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಣದ ಬೀದಿಬೀದಿಯನ್ಸಿಯೂ ತಿರುಗುತ್ತಿ 

ಬಾಲಕನನ್ನು][ಕಂಡು ಮೋಹನಾಂಗಿಯರಾದ ಸೂಳೆಯರು ಅವನನ್ನು ತಂತಮ್ಮ 

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವ:ಗುನಿನರೂಪಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಮೊಃಹಕರ 

ವಾದ 'ವುದ್ದುವತುಗೆಳೆನ್ನಾಡಿಸಿ, ಸರಸ ಪರಿಮಳ ಗೆಂಧನನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ 

ಕಸ್ಮೂರಿಯ ತಿಐಕ ಸನ್ಸಿಟ್ಟ, ಹೊನಡಿಸಿ, ಕಸ್ಪೂರನೀಳೆ ಸುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 

ಮಡಿಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಲ 

ಇಂತಪ್ಪ ಬಾಲಕನು ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಆಡುತ್ತ ನೋಡತಕ್ಕವ 

ಕೊಂದಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ, ಮನೆಮನೆಗೆಳನ್ಮು ಸಂಚರಿಸಿ, ಸರ್ವ 

ರಿಗೂ ಮೋಹವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತ, ಸರ್ವರೊಡನೆಯೂ ಆನಂದದಿಂದ ಕಡಿ 

ಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಮಗುನಿಗೆ .ಪೂರ್ನಪುಣ್ಯಪರಿಸಾಕದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬೀದಿಯ 

ಲ್ಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಾಲಗ)ಮವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ 
ಜೊಕೆಯನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದಿರಾ ! ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 

ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಗುಂಡಾಗಿದು 

ದರಿಂದ ಗೋಲಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು, ಅದರಿಂದ ಅಣ್ಣೆ ಕಲ್ಲು ಗೋಲಿ ಮೊದಲಾದ 

ಆಟಗ್ಗಳನ್ನಾಡಿ. ಆಟಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಹಾಸ್ಯ್ಯಮಾಡಿ ನಗುತ್ತ € 

ಸಾಲಗ್ರಾನನನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥ ನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಕಾರಣಸಧಾ ಬಾಸಸುಟ 

ಈ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. . ೨೩೧ 

ಕೊಂಜು ಇದ್ದು ಆಡುವಕಾಲದನ್ನಿಮಾತ್ರ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಎಲೈ 
ಪಾರ್ಥನೇಶಕೆಳು. ಈತರದ ಭಾಗ್ಯವಂತನಾದ ಮಗುವಿಗೆ ಐದುವರ್ಷ ತುಂಬಿತು. 

ಆಗ ಆನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲನಾಗಿದ್ದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಮಂತ್ರಿಯು ತನ್ಮಮಕನೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಂತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು, ದೈವಜ್ಞರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು 
ಮೃಷ್ಟಾನ್ಸ ಭೋಜನದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ, ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸ್ವಸ್ತಿ 
ವಾಚನಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಹರಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಯನಕೊಡನೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಗುನನ್ನು 

ಕಂಡು ಉಲ್ಲ್ಹಾಸಯುಕ್ತರಾದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂದಿಗಾದರೂ ಈತನು ನಮ್ಮ 

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಾಗುವನೆಂದರಿತು ಉಕ್ಕಿಬರುವ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಆ ಚಿಕ್ಕ 
ಮಗುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ, ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಯ್ಯಾ ! ಅನುಗುವು 
ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು 
ಸ್ವಾಮಾ |! ಮಹಾನಗೆರವಾದ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅನಾಥರಾದ ಮಕ್ಕಳು 
ಎಷ್ಟು ಜನರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವನನ್ನು ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳಲಿ ! ರಾಜಕಾರ್ಯದ 
ಲ್ಲಿರುವ ನನಗೆ ಈ ಮಗುವಿನ ಗೋಜು ಏತಕ್ಕೆ ಎಂದನು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ 
ಅಯ್ಯಾ ಈ ಮಗುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಹ. ಒಂದು ದಿನನಲ್ಲವಾ 
ದರಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೊರೆಯಾದ ಕುಂತಳರಾಜನು ಆಳುವ 
ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಇವನು ದೊರೆಯಾಗುವನು. ಆದಕಾರಣ ಅನಾಥನಾದ ಇವ 
ನನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಕೂರವಾದ ಮೊಸಳೆಗ 
ಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಡುವು ಆಳವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನೀರಿನಿಂದ 
ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮನಸ್ಸ ನಲ್ಲಿ. ಕಪಟಮೋಹನನ್ನು ತಾಳಿ, ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರು 
ಗುತ್ತ ಆಹಾ |! ಬಾ ಹ್ಮ್ರಣರು. ಹೇಳಿದಮಾತು. ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳಾ ಗುವುದಿಲ್ಲ, 
ಇವನು ದೊರೆಯಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕುಂತಳರಾಜನ ಅಧಿಕಾರವು ನನ್ನ ಮಗನಿ 
ಗಾಗದೆ ತಪ್ಪಿಹೋಗುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸ್ಕಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ 
ಅವರಷರನುನೆಗೆ ಕಳುಏಸಿ ಕೂ )ರರಾದ ಚಂಡಾಲರನ್ನುು ಬರಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೂ 
ತಿಳಿಯದಂತೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು. 

ಎಲ್ಫೆ ಘಾಶುಕರಿರಾ | ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಜಡಬೇಕಾಗಿರುವ 
ರದಾನೊಂದು ರಾಜಕಾರ್ಯವುಂಟು ಅದನ್ನು ನೀವು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೋಪ 
ಗಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು, ವಿನಂದರಿ:_ ಯಾರೂ ಅರಿಯದಂತೆ ಈ ಮಗು 

ನ್ಫ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಏನಾದರೂ ಗುರು 
ನ್ಮ ತಂದು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಕಡೆಮಾಡದೆ ಹೊರಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆ ಫಾತುಕರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಆಸ್ಚೆ 



೨೩೨ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಿನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಯಂತೆ ಮಗುವಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಳರಕ್ಕಸರು ಬಂದು, 
ಕೈದುಡಿಕಿದಂತೆ ನಿಷ್ಕರುಣರಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಆಗ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತನಾದ! 

ಚಂದ)ಹಾಸನು ಸಾಹಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವರಮಾತ್ವ್ಯನಂತೆಯೂ, ಯಮದೂ। 

ತರು ಎಳೆದುತಂದ ಅಜಾಮಿಳನಂತೆಯೂ, *ಕಾಗೆಗೆಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೋಗಿ 

ಲೆಯಂತೆಯೂ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ *ಂತಿಗೆಟ್ಟರುವ ಚಂದ್ರಬಿಂಬದಂತೆಯ್ಕೂ 

ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ಸಿಟನೊಳಗಿರುವ ವಿನೇಕದಂತೆಯೂ, ಬೆದರಿ ಬಿಕ್ಕಳಿ 

ಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಆ ಚಂಡಾಲರ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ 

ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಲಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಉಂಟಾಗಿ, ಮುದ 

ಹರಾ ! ಕೃಷ್ಣ್ವಾ ! ಳಮರಾಘ್ರಾ ! ಖಗರಾಜಗೆಮನಾ |! ಸಲಹು. ಸಲಹು 

ಎಂದು ಚೀರಿ ಆಳುತ್ಮಿರಲು, ಆ ಕಟುಕರ ಹೃದಯವು ಕರಗಿ ನೀರಾಯಿತ್ತು 

ಬಳಿಕ ಆ ಘಾತುಕರು ಮಗುವನ್ನೈತ್ತಿ ಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಅರಣ್ಯದಕ್ಲಿಟ್ಟು ದುಷ್ಟ 

ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೈದು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಬಾರದೈ, ಶಿಶುನಧೆ 

ಯನ್ನು ಮಾಡಿದಕೆ ಪಾಸಬರುವುದೆಂಬ ಶಂಕೆಯಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತ ಕಾಲಿ 

ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆರನೆಯಬೆರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಗುರುತನ್ನು ತಂದು ದುಸ್ಮಬುದ್ಧಿಗೆ 

ತೋರಿಸಿದರು ಅನನು ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮನ್ಮಿಸ್ಕಿ, ಅತಿಶಯವಾದ 

ಬಹುಮಾನವನ್ನಿತ್ತು ಅವರನರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 

ವಾ 

ಕುಳಿಂದನು ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಕಂಡುದು. ೯ 

ಎಲ್ಫೈ ಅರ್ಜುನನೇ ! ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಸಾಲಗ್ರಾಮಶಿಲೆಯಪ್ರ ಭಾನ 

ದಿಂದ ಕಾಲನೇಫಘಕ್ಯಾಮನಾದ ಶ್ರಿಃಹರಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲು, ಕಟುಕರ. 

ಕೊಲ್ಲಲಾರದೆ ಕಾಲುಬೆರಳನ್ಶು ಕೊಯ್ದು ಜೀವಸಹಿತ ಅನನನ್ನುಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿ. 

ಹೋದರು. ನಾರಾಯಣಸ್ವ್ರರಣೆಯಿಂದ ಸರಿಶುದ್ಧರಾದ ಪುಣ್ಯಾತ್ವರಿಗೆ ಲೋಕದ 

ಜನರಂತೆ ಈತಿಬಾಧೆ1ಳು ಕಾಣಬರ:ವುನೆ? ಕಾಲಜೆರಳಿನಗಾಯುದಿಂದ ಸೋರು 

ರಕ್ತಧಾರೆಯ ನೋವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಮಗುವು ಹರಿಹರೀ ! ನಾರಾಯಣಾ 

ಎಂದು ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೃಗೆಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಸಿವ 

ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುವನ್ನು 'ಉಸಚರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ನನ 

ಲುಗಳು ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಡೆಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುವು. ಹಂಸೆಗಳು ರೆಕ್ಕೆಯಿಂ॥ 

ಸುಳಿಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸಿಯವು. ಚಕ)ವಾಕಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆಕೆಸಿದ ತಮ್ಮ ರೆಕೆ 

ಗಳಿಂದ ತುಂತುರುಹನಿಗೆಳನ್ನು ಚೆಫ್ಲಿದವು. ಗಿಳಿಗಳು ಕೆಇರಗಿ ಮರುಗುಕ 

ಮೃದುವಾಶ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂತೈಸುತ್ತಿದ್ದು ವು. ಚಂದ್ರ«-ನನೊಡನೆ ತಾವು 

ಅಳುವಂತೆ ದುಂಬಿಗಳು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಫು. | 



(10) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ, ೨೩೩ 

ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ !. ಕರುಬುನ ಖೂಳೆಜನರಿರುವ ಊರಿಗಿಂತಲೂ 

ಕಾಡೇ ಉತ್ತಮನಲ್ಲವೆ ? ಮಗುವು ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ವನದೇನಿಯಾ 
ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಸುಳಿಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಭೋರೆನ್ನುವ ಗಿಡಮರಗೆಳೆ ಸ್ವರದೊಡನೆ 
ಅತ್ತಳು. ಅಗಿ, ಜಲ, ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರು, ಧಿಗ್ವ 
ನಿತೆಯರು, ಅಯ್ಯೋ ! ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಿ ಫಲವೇನು ? ಕಡೆಗೆ ಆ ಅರಣ್ಯದ 

ಲ್ಲಿದ್ದ ಚರಾಚಂಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತ, ಚಂದ್ರಹಾಸನಿಗಾಗಿ ಮರುಗು 
ತ್ಕಿದ್ದುವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಾನೊಂದು ಕೋಲಾಹಲಧ್ಯನಿಯು ಕೇಳ 

ಬಂದಿತು. ಸೂರ್ಯನಬಾಧೆಯಿಂದ ನೆಲೆಗೆಟ್ಟುಹೋಗಿ ನಾನಾರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ 
ವನವಾಸದ ತಪಸ್ಮೆಂಬ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನುಹೊಂದಿ, ತಮ್ಮ ಹಗೆಯಾದ ಹಗಲನ್ನು 
ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಕತ್ತಲೆಯೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಪ್ಪನೆಯ ಕರಿಯಜೇಡರ ಗುಂಪು 
ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬೆಯಿಟ್ಟು ಕೂಗುತ್ತ, ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ 
ಯಮದೂತರಂತೆ ಬೇಟಿಗೆ, ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಟಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ತಪ್ಪ 
ತಪ್ಪಲಿನ ಮಳೆಗಳನ್ನುಸೋವ್ಕ, ಪರ್ವತಾಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ನಾಯ್ಗಳನ್ನುು 
ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದುತರುತ್ತ, ಸಿಕ್ಕಿದ ಗಿಡಮರಬಳ್ಳಿ ಗಳ ಪೊದರುಗಳನ್ನು 
ಹುಡುಕಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಮೃಗೆಗಳನ್ನು ಕೆಡಹುತ್ತ, ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಗೆ 
ಲಸದ ಬಿರುಬನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಬೇಬೆಯಾಡಿ, ಕಡೆಗೆ ಆನೆಯತಲೆ 
ಯಿಂದುರಿದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನ್ಯೂ ಹಂಸೆಗಳ ಗರಿಗಳನ್ನ್ವೂ ಚಮರಿಗಳ ಬಾಲಗ 
ಳನ್ಚೂ, ಆನೆಗಳ ದಂತಗಳನ್ನ್ಯೂ ಕಸ್ತೂರಿನೃಗದ ಸಾರವನ್ನೂ ಎತ್ತಿ 
ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವರೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹುಸಿನಗೆ, ಕೇತಪಾಶ, ಮುಂಗುರುಳ್ಳು 
ಮೊಳೆಗಪ್ಪು, ಸುನಾಸನೆಯಿಂದಕೂಡಿ ಹೆಂಡಿಕೊಡನೆ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಸಂಚರಿ 
ಸುತ್ತಾ ಹುಲಿ, ಕರಡಿ, ಆನೆ, ಸಿಂಹ, ಹುಲ್ಲೆ, ಹಂದಿ, ಮೊಲ್ಕ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, 
'ಚಮರಿ, ಕ್ರೌಂಚ, ಹಂಸೆ, ಜಕ್ಕನಕ್ಕಿ ಮೊದಲಾದ ಮೃಗಜಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದೃ 
ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಬೇಡರಿಗೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಜಿಂಕೆಯು ಸಿಕ್ಕದೆ ತನಿ 
ಸಿಕೊಂಡೋಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಆ ಕಿರಾತನಿಗೆ ದೊರೆಯಾದ ಕುಳಿಂದನು 
ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆ-ದು ಇಚ್ಮಿಸಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಡಿದು 
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೊರಟನು, ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ ಲಾಲಿಸು ಈ ಕುಳಿಂದನು ದುಸ 
ಬುದ್ಧಿಯ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರಿ, ಆ ಅರಣ್ಯಸ್ಕ ಸೇರಿದ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುತ 1 
ನಾನತಿಯೆಂಬ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅರಸನಾಗಿರುವನು ಆತನು ತನ್ಮ ಬೇಡಪಡೆಹೊಂದಿಗೆ 
ಬೇಬೆಯಾಡುವನೆನದಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಬ 
ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಕು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ನೆನೆನೆನೆದು ಅಳು ರುವ 1.12. ಕ 
ನಾದ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷಚಿತ ನಾಗಿ ಕುದುರೆ ಜನ ಶೃ 91 200ಳಿದು ತಲೆ 
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೪ ೨೩೪ ಇಸ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ, 

"ದೂಗಿ ಆಹಾ ! ಪ್ರಾಣಿಸಂಸೆಗಾಗಿ ಬಂದ ನನಗೆ ಮಹಾ ಪ್ರಣ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾದ 

ಈ ಮಗುವು ದೊರೆಯಿತು. ಶಿವಶಿವಾ |! ಇದು ಆತ್ಮರ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಎಂದು. 

ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಬಡನನಂತೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಮೈದಡವ್ಕಿ 
ಮಗುವನ್ನೆ ತ್ತಿ ಕೂಂಡು ಸಗ್ಗೆಳೆಯನೀರಿನಿಂದ ಕಾಲ ಗಾಯವನ್ನು ತೊಳೆದು 

ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೊರಸ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿಬರುವ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯನ್ನ್ನು ಸಂತೈಸಿ, ಕುಳಿಂದನು.: 
ಸೌಭಾಗ್ಯನಿಧಿಗೆ ಮೂಲಕಾರಣನಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನುು ಲಾಲಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ' 
ತನ್ನೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬೇಡರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದ, ಈ ಮಗು ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ. 
ಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ತಾಯ್ಕಂದೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಯದೆ, ಜಗೆತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು 
ಸ್ವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಈತನಿಗೆ ತಂದೆಯು ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ನನಗೆ: 

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಸರ್ಮರಿಗೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡುನವನು ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಆದಕಾರಣ 

ಇವನೇ ನನ್ನ ಮಗನು. ಆಹಾ |! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಮಕ್ಕ ' 
ಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮುಕಾಸ್ತ್ರ ಸೃಸಿದ್ಧವಾದ ಔರಸ, ಕ್ಲ್ಷೇತ್ರಜ, ದತ್ತ, ಕೃತ್ರಿಮ, ಅನ್ಯ 

ಜಾತ್ಕ ಅಪವಿದ್ಧ, ಕಾನೀನ, ಸಹೋಢಸಂಭವ, ಕ್ರೀತ, ಪೌನರ್ಭವ ಎಂಬ 

ಹತ್ತುಬಗೆಯುಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಟಿದವುಗೆನೇ ಮುಖ್ಯನು. 

. (ಔರಸಪುತ್ರ) ಅಂಥವನಿಲ್ಲವಾದರೆ ಉಳಿದ ಒಂಭತ್ಮು ನಿಧವಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 

ನಾದರು ಇರಬೇಕು. ಅಂಥಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿದವನಾದ 

ಈ ಮಗೆನು ನನಗೆ ದತ್ಮಸು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷಭರಿತನಾಗಿ ಬೇಬೆಯಲ್ಲಿ 

ಕೊಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವರವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟು ತಾನೇ ಮಗುವನ್ನುತ್ತಿ 

ಕೊಂಡು ಕುದುರೆಯನ್ನೇರಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು, ಮೊದಲೇ ಹಿಡಿ 

ಬಂದು ಚಾರರು ಈ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿದುದರಿಂದ ಚಂದನಾವತಿಯನ್ನುು 

ಅಂಬಚಂದದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕುಳಿಂದರಾಜನು ಉತ್ಸವಯುಕ್ವ 

ನಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ಮರಮನಯನ್ನಸ್ಟು ಹೊಗಲು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ನೇಧಾವಿ 

ನಿಯು: ಗಂಡನನ್ನು ಎದುರುಗೂಂಡುು, ಮಗುವನ್ನೈತ್ತಿ ಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡಿ 

ಇಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಂಜೆತನವು ನಾತವಾಯಿತೆಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಗ್ಗಿದಳು. 

ಆ ಬಳಿಕ ಕುಳಿಂದನು ತನ್ನ ನಗೆರದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾ 

ಡಿಸ್ಕ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ತನ್ನ ಭಂಡಾರದ ವಸ್ತುಗೆಳಲ್ಲೊಂದೂ ಉಳಿ 

ಯದಂತೆ ದಾನಮಾಡಿ, ಜಾತಕರ್ನುವನ್ನು ಮಾ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಲವಾದ ತನ್ನ 

ಮುಖಕಮಲದಿಂದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಗಹಗಹಿಸಿ "ನಗುತ್ತಿರುವ ಆ ಮಗುವಿಗೆ: 

ಚಂದ್ರಹಾಸನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದ 

ಇ ಹಿಡಿದು ಮುದುಕರಾಗುವನರೆಗೆ ಎಂದಿಗಾದರೂ ನಿಷ್ಣುುಭಕ್ತಿಯುಂಟಾಗದ 

ನರಾಧನಮರನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಾಡುನ ಧನಳಕಾಂತಿಯಿಂದಲ್ಕೂ ಸಕಲ ಲೋಕಗಳ 

8 
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ಫಿಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶುಭ್ರವಾದ ಕೀರ್ತಿಯಿಂದಲೂ, 

ಅಸಮ, ಕ್ಷಯರಟತ್ಕ ಅಕಳಂಕ ಅತಿಕಾಂತನೆಂಬ. ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ, ಇವನು 

ಚಂದ್ರಹಾಸನೇ ಸರಿಯೆಂದು ಬ್ರಾಹ್ವ್ರಣರು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ 
ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಗ್ಗಿ ಹೋದರು. 

| ಬಳಿಕ ಕತ್ತಲೆಯಮನೆಗೆ ರತ್ಕ್ನಕಾಂತಿಯೇ ದೀಸವಾದಹಾಗೈ್ಕೆ, ಒಣಗಿದ 

ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೊಸನೀರು ಬಂದಹಾಗೆ, ಉತ್ಕಮವಾದ ಕಾವ್ಯರಚನೆಗೆ ದೇನತಾ 

ಸು ತಿಯು ದೊರೆದಹಾಗೆ ಸಂತಾನಹೀನನಾಗಿಸ್ಟ ಕುಳಿಂದನಬಾಳಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ 

ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಗನೇ ಈ ಚಂದ)ಹಾಸನಾದನು.. ಎಲ್ಫೆ ಪಾರ್ಥನೇ ! 

ದೇವಪುರನಿಲಯನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಂದೆಮುಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಯಾಗುವುದು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ? ಎಂದು ನುಡಿದನೆಂಬಹ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ಕಾಂತಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಯ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯ 

ಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀನಿಲಯ ಕವಿ ನಾಗಶರ್ಮ ಪ್ರಣೀತ. ಜೈನಿನಿಭಾರ 

ಕಥಾಸಂಗೈಹದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಿನೆಯಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ. 

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ. 
ಎಹಾಂ ಧ್ರ ಎಾೂ- 

ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಕುಂತಳಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದುದು. 

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಧ್ರುನನೂ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೂ, ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ 

ವಿಭೀಷಣನ, ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನೊಡಸಿರುವ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯೂ, 
ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರು. ಆದರೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಹಾಸನಿ 

ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕರಾದ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ಕರಾರೂ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವನ ಕಥೆಯು 
ಅತ್ಯಂತ ಸರಿಶದ್ಧವಾದುದು. ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು' ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂ 

ಹಲವು ನನಗೆ ಬಹಳವಾಗಿರುವುದು. ಆದಕಾರಣ ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ಮರಿಸಿ 

ಹೇಳು ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಸೇಳಿಕೊಂಡನು. ಬಳಿಕ ನಾರದನು ಪಾರ್ಯನನ್ನು 

ಕುರಿತು ಎಲೈ ಧನಂಜಯನೇ ಕೇಳು. ಶುಕ್ಲ ಸಕ್ರದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಏಳಿಗೆಯಂತೆ ಆ ಚಂದನಾ: 
ವತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ' ಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಭೂಮಿಯು 
ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು... ;ಹೆಳೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು. 
ಜನರೆಲ್ಲರಇ . ಸದ್ಗುಣಶೀಲರಾಗಿ ಕಳೆಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೋವು 
ಗೆಳು ಕೊಡದತುಂಬ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ತನ್ಮ ಪೂರ್ವ 

ಪ್ರಣ್ಯದ ಫಲವೆಂದು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ತನಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ ಮಗು 

ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೨೩೫ 

| 



೨೩೬ ಇಸ್ಪತ್ಕೊಂಭತ್ಮನೆಯ ಸಂಧಿ, 

_. * ವನ್ನು ನೋಡಿನೋಡಿ ಕುಳಿಂದನೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಅಲೆಗೆ 
ಳಿಂದೊಲಿದಾಡುವು ಆನಂದಸಾಗೆರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲುತ್ತ ಉಚಿತಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಅಶ್ಪರಾಭ್ಯಾ ಸವರಿಗೈಯ್ಸಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವು 
ದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಶ್ರೀಹರಿಯೆಂಬ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗೆ 
ಳನ್ನು ಹೊರತು ಉಳಿದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡದಿರುವುದನ್ನು 
ಕಂಡು ಉಪಾಧ್ಯಾಯನು ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡು ಕುಳಿಂದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಚಂದ್ರ: 
ಹಾಸನ ಚರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕುಳಿಂದನು ಅಯ್ಯಾ ! 
ಇವನು ಪರಮಪವಿತ್ರನಾದ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತನು ಏಕಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡು 
ವನು. ' ಇವನನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಏಕಾದಶಿವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆವು. ಇವ 

ನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಉತ್ಕರೋತ್ತರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವನ ಹೊರತಾಗಿ ನನಗೆ 
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಇವನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೂಣವಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಇವನು 
ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ ಇವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂದಿನಿಂ 
ದಲೂ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ತನ್ಮೊಡನಾಡಿಗಳೊಡನೆ ಬಾಲಲೀಲೆ ಸುನ್ಮಾಡುತ್ತ 

ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ತಂದು, ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತ 

ಲೋಕನಾಯಕನಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತನ್ನವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸು 
ವಂತೆ ಹರಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಪರಮಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. 

1 1 'ಟ್ರೀಗಿರುವ ಮಗುಏಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ತುಂಬಿತು ಕುಳಿಂದನು ಶಾಸ್ತ್ರೋ 
ಕವಾಗಿ ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಸಾಂಗ 
ವಾಗಿ ಸಕಲ ವೇದಗಳನ್ನು ಕಲಿತ್ಕು ಕರಿತುರದೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಾಣನಾಗಿ, ಬಿಲ್ಲು 

ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರನೆನಿಸಿಕೊಂಜು, ವೇದಾರ್ಥಸ್ವರೂನನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಭಾವ 

ವನ್ನು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಚಗುಣನೆಂಬ ಹೆದೆಯನ್ನೇರಿಸ್ಕಿ 

ನಿನೇಕವೆಂಬ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೆ ಗುರಿಗಟ್ಟ 

ಕೊಂಡು ಅನುಸಮವಾದ ಧನುರ್ನಿಧ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಶೂರನೆನಿಸಿಕೊಂಡು 

ಸರಮಭಾಗವತೋತ್ಸಮರಂತೆ ತಿಳಿಕಳೆಗಳಿಂದಕೂಡಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಚಂದ್ರಹಾಸನ ದಿಗ್ವಿಜಯ... 
ಬಳಿಕ ಹದಿನಾರನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಲಾಧಿಕನಾಗಿ ಚಂದ್ರಹಾಸನು 

ತನ್ಮೊಡನೆ ಶೂರರಾದ ಸೇನಾನಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕುಳಿಂದನಿಗೆ ' 

ಹಗೆಗಳಾದ ರಾಯರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅನರ ಸೊಕ್ಕನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಸ್ತು ಜಾ 

ಲಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತಂದನು. ಹರಿಯನ್ನು ಫೂಜಿಸದೆ, ಗಬನಿದಂ1 

ಮದಿಸಿ, ಉನ್ಮತ್ತರಾಗಿದ್ದ ರಾಜರನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅವರೈಸಿರಿಯನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡು ' 

ತಂದು ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಮುಂದಿಡಲು ಕುಳಿಂದನ ರಾಜ್ಯದ ಸುಂದರಿಯರು 
4 

ಕ 
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ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೨೩೭ 

ಆರತಿಗಳನ್ಳೈತ್ತಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಉಕ್ಕುವ ಕ ಸಕ್ಯಸಗಣ! ಕಡೆಗೆಣ್ಮಿನ ಕುಡಿ, 

ನೋಟದಿಂದ ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಮುತ್ತಿನ ಸೇಸ್ಟೆಯುನ್ನು "ಕಳಿದರು. 

ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೆ ತನಗೆ ತಾಯ್ದಂದೆಗಳು ಸ ಭಾವಿಸ್ಕಿ ಚಂದ್ರ 

ಹಾಸನು ಕುಳಿಂದನಿಗೊ ಅವನ ರಾಣಿಗೊ ' ನಮಸ್ಕರಿಸಲು, ಅವರೀರ್ನ್ವರೂ 

ಮಗನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಶೂರನಾದ ಮಗನಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರದ 
ಪಟ್ಟ ಶವನ್ಮು ಕಟ್ಚಿದರು, ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಸುಖಸಂತೋಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ್ಮಾ 

ತೊಡಗಿದನು. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಶ್ಚರ್ಯವು ತುಂಬಿತುಳುಕಾಡುತಿದ್ದಿತು. ಚಂದನಾ 

ವತಿಯ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಸಕಲ ಜನಗಳು ಆಚಾರಗುಣಶೀಲಯುಕ್ತ 

ರಾದರು, ನಿಷ್ಣುಭಕ್ಕಿಯು ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು ದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋ 

ಸಕರವಾದ ದಾನೋದರವುತಿವೂೂ ಏಕಾದಶಿಯ ಹರಿವಾಸರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೆರಣೆ ' 
ಯೊಡನೆ ಮಾಡುವ ಉಪವಾಸವೂ, ದ್ವಾದಕಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಪೂಜಿಯಂಗೈದು 

ತೀರ್ಥಪ್ರಾಸನ ಪುರಸ್ಸರಮಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವ ಪಾರಣೆಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು. 
ಚಂದ್ರಹಾಸನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತ 

ಬಂದಿತು. ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾ ದನೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹರಿಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 
ಧುುವನೂ ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯೂ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣನೂ ವೈಷ್ಣವಾ 

ಭರಣನೆಂಬ ಕರೆಯಿಂದ. ರುಕ್ವ್ವಾಂಗದನೂ, ಸತ್ಕ್ರೀರ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಂಡರೀಕನೂ 

ಆಗಿ ಭಾಗನತಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಳಿ ಚ| | 
ಲೋಕಸು ತೃತ್ಯುನಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಹೀಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಕಲಾನಿನೋದನಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಗನನ್ನು ಭ್ 
ಕರೆದು ಕುಳಿಂದನು ಕಂದಾ ! ಕೇಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರುಗಾವುದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಂತಳ 
ನಗರವೆಂಬ. ರಾಜಧಾನಿಯೊಂದುಂಟು. ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಅಲ್ಲಿನ ದೊರೆಗೆ 
ಸೇರಿದುದು. ಅವನೇ ನನುಗೊಡೆಯನಾಗಿರುವನಾ ಅವನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಯಾದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ನಮಗೆ ಅಧ್ಯ ಕ್ರನಾಗಿರುವನು. ಅನನಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 
ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಸ ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. : ದೊರೆಗೆ ಕಪ ಪ್ಪನನ್ನೂ ದುಷ್ಟ 
ಬುದ್ಧಿಗೆ ಲಂಚವ » ಶುಂತಳರಾಜನ ರಾಣಿಗೆ ಪುಕೋಹಿಶನಾದ ಗಾಲನಂಗೆ 
ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅರ್ಚನಾದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಬೇಗ ಕಳುಹಿಸು. ಈ ವಿಷ 
ಯದಲ್ವಿ ಆಸೂಯೆಪಡಜೇಡ. ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ 
ಚಂದ )ಹಾಸನು ತನ್ನು ದಿಗಿಸಿಜಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಉತ್ತಮ ವಸ್ತ್ಟುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ 
ಆದು ರಾಜನಿಗೆ, ಇದು ರಾಣಿಗೆ. ಇದು ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಗೆ ಇದು. ಪ್ರೀತ 
ನಾದ ಗ೪ಲವಂಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೇರೆಜೇರೆಯಾಗಿ ಧನಕನಕ ವಸ್ತು ವಾಹನಗ 
ತನ್ನು. ಕೊಟ್ಟು ಧೀರರಾದ ಜಾರಕರೊಡನೆ ಕುಂತಳನಗೆರಕ್ಕೆ ಕಳುಓಸಿದನು, 



ಎತತ ಇಸ್ಪತ್ಕೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಆ ಜಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಹರುಹಿತರಾಗಿ ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥ, ರಶ್ಯ, ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ, 

ಕತ್ಮುರಿ, ಕಪ್ಪುರಗಳಸ್ಸ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಗಬೇಗನೆ ನಡೆತಂದು ಕುಂತಳ 
ಪುರದ ಬಹಿರುದ್ಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರೋವರದಲ್ಲಿಮಿಂದು, ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ, ಹಣೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಕೊರಲಿಗೆ ತುಲಸಿಯಮಾಲೆಯನ್ನಿಕ್ಕಿ, 

ಶುಭ್ರವಾದ ದಂತಪಂಜ್ಮಿಗಳಿಂದ ಶೋಭಾಯಮಾನರಾಗಿ, ತುಲಸಿ ಮೊದಲಾದ 

ಕುಸುಮುದಳಗಳನ್ನು ತಂದು ಸಾತ್ಸಿಕಸ್ಸಭಾವಮುಳ್ಳೆ ವರಾಗಿ, ತತ್ವಮೂರ್ತಿ 

ಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ಕಿ ಉತ್ಸಾಹೆಭರಿತರಾದಬಳಿಕ ಕುಂತಳನಗರ: 

ವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು,  ದುಷ್ಜಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ಕು ವಿನಯದಿಂದ ಮಣಿದು ಭಕ್ತಿ 
ಯಿಂದ ತಾವುತಂದಿದ್ದ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೊಪ್ಪಿಸಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 

ಅದನ್ನು ಕಂಡು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಎಲ್ಫೈ ರಾಜಭಕ್ತಿ ಪರಾಯಣರಾದ ಚಾರಕ 

ರಿರಾ ! ಇದೇನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಚರಣೆಯೊಂದು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು? 

ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನುಗೆ ಶುದ್ಧಸ್ಥಾನವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಕುಳಿಂದರಾ 

ಜನು ಸುಖದಿಂದಿರುವನೆ ? ಎಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಕೇಳಿದನು. ಆಗೆ ರಾಜಭ 

ಬರು ಸ್ವಾಮಿಸಾ ! ಕುಶಲದಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಿರುವ ಕುಳಿಂದಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಅಶುಭ 

ವುಂಟೆ ? ಕಲ್ಕಷನಾಶಕರವಾದ ಏಿಕಾದಶೀವೃತದನಿನಿತ್ವವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಫಾನನಾಯಿತು. ಅವನ ಮಗನಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಹರಿಭಕ್ತಿ ' 

ಸಂಪನ್ಮನಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಾದಶೀವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸು 

ವಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ, ತತ್ವಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಚರಣಾರನಿಂದದ ಬಲ್ಯ 

ಯಿಂದ ಸಕಲಪ್ರಜೆಗೆಳನ್ಮು ಸುಖದಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಕಾಂತಮೂರ್ತಿಯಾಗ್ಕಿ 

ಮಲೆತುಮೆರೆಯುವ ಹಗೆಗಳಬಗೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ, ದಿಗ್ವಿಜಯಂಗೈ'ಯ್ದು, ಪಾಷಂ 

ಡರಾದ ರಾಯರ ಪೂರ್ಣಾಯುವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡು, ಬಹಳವಾದ ಐಶ್ಚರ್ಯು 

ವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಬೇಕಾದ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಉತ್ತಮ 

ವಸ್ಮುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದುದರಿಂದ ನಾವುಗಳು ಆ ದಿವ್ಯಾಭರಣಗೆ 

ಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆಬಂದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಆತ್ಚರ್ಯ 

ದಿಂದ ಉಮ್ಮಳಿಸುತ್ತ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಯ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆ 

ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಸಂತೈಸಿ, ಕುತೂಹಲ ' 

'ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಮರಳಿ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ದೂತರನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು:-- ' 

ಎಲೈ ದೂತರಿರಾ ! ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೀವು ಹೊಸಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿರುವಿ 

ರಲ್ಲ್ಯಾ ! ಕುಳಿಂದಣ ಹೆಂಡತಿ ಬಂಜೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೋಕದನಕೆಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು 

ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಆದುವು. ಆಹಾ | ಏನುವಿಚಿತ್ರ. ನಿಜ ' 

ವಾಗಿಯೂ ಕುಳಿಂದನಿಗೆ ಮಗನಿರುವನೆ ? ಹೇಳಿ ಎನಲು ಆ ಭಟರು ಸ್ವಾಮಾ ! 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೩೯ 

ಸುಳ್ಳ ಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಯನು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆಹೋಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 

ಅನಾಥನಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಧ್ಯಾನದಿಂದ ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ದೊರೆದನು. 

ಅವನನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಜಾತಕರ್ಮ ನಾಮ 

ಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸಲಹುತ್ತಿ ರುನನು. ಆ ಮಗನೇ ಈಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಯ 

ಸ್ಕನಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನನಾಗಿರುವನು. ಆತ 

ನಪ್ಪಣೆಯಂತೆಯೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಮಾತುಗೆ 

ಳನ್ನು ಕೇಳಿ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಆಹಾ ! ದೈವವಿಲಾಸವನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ! 
ಖೂಳರಾದ ಕಟುಕರನ್ನು ಕರದು ಹುಳಡನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದು 

ಬನ್ನಿ ಎಂದು ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ್ದರೂ ಆ ಚಂಡಾಲರು ಸ್ವಾಮಿದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿ 

ಮಗುನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಉಳಿಸಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಕರು 

ಣವನ್ನು ಬೀರುತ್ನ ಅಂತರಂಗೆದಲ್ಲಿ ಪರವುದಾರುಣವಾದ ದ್ವೇಷವನ್ನುುತಾಳಿ, 

ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆ ಜಾರಳರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ರುಚಿರಾಹಾರಗಳನ್ನುು 

ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಸಿ, ಊಟಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಏಕಾದಶೀವ )ತಸಂಪನ್ಮರಾದ 

ಆ ಚಾರಕರು ಈ ದಿನ ನಾವು ಊಟವಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ದುಷ್ಟಬು 

ದಿಯು ಕೋಪಗೊಂಡು, ಹಿಹೋ ಕುಳಿಂದನು ಮೊದಲಿನಂತಿಲ್ಲ! ಬಹಳವಾಗಿ 

ಕೊಬ್ಬಿರುವನು ಅನನ ಚಾರಕರು ದುರಹ೦ಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವರು ಆಗಲಿ, ಇವರ 

ಸೊಕ್ಕನ್ನು ಮುರಿಪುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸುವೆಸು ಎಂದು 

ಗೆರ್ಜಿಸಿದನು.. ಆಗ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಜಾರರು ಸ್ವಾಮಾ ! ಕೋಪವೇತಕ್ಕೆ ? 

ನಿಮ್ಮ ಸೇನಕರಾದ ನಮಗೆ ಗೆರ್ವವೆತ್ತ್ನಣದು? ಏಳಾದಶೀವ್ರತಭಂಗವಾಗುವು 

ದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನ ಊಟನಾಡಲೊಲ್ಲೆ ವು. ನಾಳೆಯ ಪಾರ 
ಣೆಗೆ ನೀವು ಇಕ್ಕುವ ಮೃಷ್ಟಾನ್ಮವನ್ನುಂಡು ತೃಪ್ತರಾಗುನೆವು ಎಂದು ಸಮಾ 
ಧಾನಪಡಿಸಲುು, ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಅವರ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ಚಾರಕರಿಗೆ 

ಪಾರಣೆಯದಿನ ಮೃಷ್ಟಾನ್ಮಭೋಜನವಂಗೆಯ್ಸಿ ಮನ್ಮಣಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡಲು 
ಚಂದ್ರಹಾಸನ ದೂತರು ಸುಮ್ಮ್ಯಾನದಿಂದ ನಲಿಯುತ್ತ ಚಂದನಾವತಿಯಕಡೆಗೆ 
ತಿರುಗಿದರು. 4 

ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಚಂದನಾವತಿಗೆ ಬಂದುದು. 
ಈಟ್ ಜ್ ನ ಉಪಾಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ, 

೩ ನ 2 ಸಡದು ತನ್ನ ರಾಜಕಾರ್ಯುವನ್ನು ಮಗೆ 
'ನಾದ ಮದನನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕುಳಿಂದನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಚಂದನಾನತಿಗೆ ಹೊ 
[ರಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು, ಆಗೆ ಅಂಕುರಿಸಿದ ಯೌನನವಿಲಾಸದಿಂದ ಶೋಭಾಯ 
ಮಾನವಾಗಿರುವ ದೇಹಕ್ಕಾಂತಿಯೂ, ಆಂಗಸೌಷ್ಟನವೂೂ ಲಾವಣ್ಯದಲಹ 



೨೪೦ ಇಸ್ಸತ್ತೊ ಭತ್ತ ನೆಯ ಸಂಧಿ, 
ತಎತ ವವ 

«ರಿಯೂ ಉಕ್ಕುತ್ತಿರಲು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇಂಪ್ರದೋರುವ ಮೈಯೂ, ಕಣ್ಣೆ. 
ಳಗಿನೊಡನೆಬೆರೆತ ಕದಪುಗಳ ಕಾಂತಿಯೂ, ನಗೆ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರುವ ಹುಸಿ 

ನಾಚಿಕೆಯೂ ದೇಹನೆಂಬ ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ 1 

ಹೊಳೆಯುವ ನೆಲೆನೊಲೆಗೆಳೂ ಬಡವಾಗಿ ಬಳುಕುತ್ತಿರುವ ನಡುವೂ ಸೋಭಿಸು 

ತ್ರಿರಲು, ಬೆಡಗಿನಿಂದ ನಡೆತಂದ ವಿಷಯೆ ಎಂಬ ಆ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ ಮಗಳು: 

ತನ್ಮ ತಂದೆಯಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಅವಳನ್ನು ಕಂಡು ನನಯೌವನದಿಂದ ಉಬ್ಬು ' 

ತ್ತಿರುವ ಈ ಮಗೆಳಿಗೆ ನನಮನ್ಮಥಾಕಾರನಾದ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಾಗೆಬೇಕೆಂದು 

ಯೋಚಿಸಿ, ಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೆೈಸ್ಕಿ, ಮೈದಡನಿ, ಮುದ್ದು ಗೈದು, ಅನ್ಯ್ಯಾ ! ನಾಳೆ 

ನಿನ್ನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು, ಆಗೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ 

ನಾಡು ಹೋಗು. ಈಗೆ ನನಗೆ ರಾಜಕಾರ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಂತಃ 

ಪುರವಸ್ಕು ಸೇರು ಎಂದು ಹೇಳಲು, ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಗುವ ಕೋಗಿಲೆಯ 

ಮರಿಯಹಾಗೆ ಆ ವಿಷಯೆಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಪ್ಪಾ ! ನಮ್ಮ. 

ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾಸೇ ನಿ(ರುಹೊಯ್ದು ಸಾಕಿದ ಮಾವಿನಮರವು ಕಾಯಿಹುಂಬಿರು ' 

ದು. ಇನ್ನೂ ಉದ್ಯಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ? 

ಅಂತಹ ತ್ವರೆಯಾದ ರಾಜಕಾರ್ಯವೇನುಂಟು ಎಂದು ತಲೆವಾಗಿ ಲಜ್ಜೆ ಯಿಂದ: 

ಜಾತನಾ ರುನ ಮಗೆಳೆ ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅನಳ ಅಭೀ ವನ್ನು ನೆರ' 

ವೇರಿಸುವಂತೆ ಮದನನಸಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ, ಮಗಳನ್ನು ಸಂತೈಸಿ, ಮನೆಗೆ ಕಳು. 

ಓಸಿ ತನ್ಮಾಪ್ಕ ಜಾರಕರೊಡನೆ ಹೊರಟುಬರುತ್ತ ಮೊದಲು ಕಾಡಾಗಿದ್ದು ಭಾಗ: 

ವೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ನಾಡಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರುಬುತ್ತ, ಹೊರಗೆ. 

ತೃ ಪ್ಮನಾಗಿ, ಚಂದನಾನತಿಗೆ ಬಂದನು ಕುಳಿಂದನು ಆ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿ ಯನ್ನು | 

ಗಾ! ಸತ್ಯರಿಸಿದಬಳಿ * ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಕರೆದು ಮಂತ್ರಿಗೆ ತೋ 

ರಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಾ ! ನನ್ನು ಪೂರ್ನಪುಣ್ಯಫಲದಿಂದ ಈ ಮಗನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ' 

ಕ 
1೫. 



ಹ 

(81) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ, ತಿಳಗ 

ದೊರೆತನು. ಇವನನ್ನು ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿ, 

ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಅವನಕೈಗೆಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ರಾಜಲಶ್ರಣ 

'ದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ, ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ತಾನು 

ಮೊದಲುಮಾಡಿದ ಅಕೃತ್ಯವನ್ನು ನನೆದು ಅಯ್ಯೋ ! ಚಂಡಾಲರು ನನ್ನನ್ನು 

ವಂಚಿಸಿದರೇ ಎಂದು ಮನಸ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಮರುಗಿ, ಬಾಹ್ಟುದಲ್ಲಿ ಹುಸಿನಗೆಯಿ೦ದ 

ಚಂದ)ಹಾಸನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಅವನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ಕುಳಿಂದನನ್ನ್ನು 

ಶುರಿತು ಅಯ್ಯಾ ! ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ 

ವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 

ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ ! ಆ ದುಸ ಎ್ರಬುದ್ಧಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ಘಾತಾಳಿಕೆಯನ್ನು 

ಹೊಂದಿ, : ಬಹಿರಂಗೆದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಮಾತು. ಹಾವುಗಳ 

ಮೈನೇಲಿನ ನಯನದಂತೆಯೂ, ಅಗಾಧವಾದ ಹಳ್ಳ ವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು 

ಬೆಳೆದಿರುನ ಹುಲ್ಲಿಸಂತೆಯೂ ಮೊಸಳೆಗಳಿಗಾಕರವಾದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ 

'ತಾನರಿಯಂತೆಯೂ, *ತ್ತಿಯಬಾಯಿಗೆ ಸವರಿದ ಜೀನಿನಂತೆಯ್ಕೂ ನಿಷಮಿತ್ರ 

ಐಾದ ಅನ್ಭುತಾನ್ಫದಂಶೆಯೂ ಕಾಮಿನಿಯ ಕಪಟಮೋಹದ ಬೆಡಗಿನಸಂತೆಯೂ 

ಬಹು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಇಾಣಿಸಿತು. ಆಹಾ |! ಸತ್ಪುರುಷರಾದನರು ನೀಚರಾದ 

ಕಪಟಗಳು ' ಮಾಡುವ ದುರಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲರೇ ? ದುಷ್ಕಬುದ್ಧಿಯು 

ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಮನ್ಮಿಸಿ, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕರಿಮ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಏಂದೆ 

ಬಾ)ಹ್ಮಣರು ಹೇಳಿದಮಾತು ಎಂದಿಗೊ ಸುಳ್ಳಾಗದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗಗೆ 

ಇವನೊಬ್ಬನು ಕಂಟಕಿಯಾದನು ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಇವ 

ನನ್ನು ಈಗೆಲೇ ಸಂಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರೆತನ ಉಳಿಯಲಾರದು 

'ಬಲಯುಕ್ಕನಾಗಿ ಇನನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವೆನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆಂದಿಗೂ ಇವನು 
ಹೆದರುವವನಲ್ಲ. . ಆದುದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ವಿಷವನ್ಮು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿಸುವ 
ಉಪಾಯವನ್ನು, ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ)ನ ಬಲವನ್ನು 

ಮುರಿದು, ತನ್ನಗ್ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜಿಸುವನೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ ವಿಷ್ಣ್ಯುಭಳ 

ನಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಕೊಫ್ಟಿಸಿ, ತಾನು ಬಾಳುವೆನೆಂಬ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 

ಒಂದು ಕಾಗದವನ್ನು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುದೈಯನ್ನು ಮುಡಿಸಿ, ಭದ್ರಮಾಡಿ 

ನಸುನಗುತ್ತ ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಕುರಿತು, ಎಲ್ಫೆ ಚಂದ್ರಹಾಸನೇ ! ಇದು 

ಬಹಳ ಏಗಾಂತವಾದುದು. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಈ ಕಾಗದವನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪರಿವಾರದನರೊಜನೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ 
ಮಗೆನಾದವುದ ನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಾ ! ಈ ವಿಷಯವು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು 

ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಹಾಸನಕೈೈಗೆ ಆಕಾಗದವನ್ನು ಕೊಹ್ನಿನು, ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ೨ 
ತ್ 
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೨೪೨ ಇಪ್ಸತ್ತೊಂಭತ್ಮನೆಯ ಸಂಥಿ, 

" ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ ಮಾತು ನಿಜನವೆಂದರಿತು ಭಕ್ತಿಯೆಂಜಿರಗಿ ಅನನಾಶೀರ್ವಾದ ' 
ವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಮೇಧಾವಿನಿಯನ್ನು ' 
ಕ೦ಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಆ ಮೇಧಾವಿನಿಯು ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು . 
ಮುದ್ದಿಸಿ ಮಣಿದೆತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ನಸೇಸೆಯನ್ನು ತಳಿದು ಕತ್ತು ರಿಯತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟು, 
ಲಾಜೆದದೂರ್ವಾಕ್ಷತೆಗಳೊಡನೆ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 
ಮಂಗಳೆವಾಗಳಲಿ | ನಿನ್ಶಂಗವನ್ನು ಸನ್ಮುತಾಂಗನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸಂರಕ್ಷಿ 
ಸಲಿ ! ಅನುಕೂಲೆಯಾದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ 
ವನ್ನು ವಹಿಸು ಎಂದು ಹರಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ಬಳು. 

/ 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಬರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಭಕ್ಕನಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸನು : 
ಹರಿದ್ರಾ ಕುಂಕುಮಶೋಭಿತರಾಗಿ ಉತ್ಸವದಿಂದೈತರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸಮದನಣಿ 
ಗೆರನ್ನೂ, ಸಮವಾಗಿ ಸದಾಕಾರ-ಿ೦ದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮೃಣದ್ವ ಯವನಣ್ಟ್ಯಾ 
ಎಳೆಗರುವಿನೊಡನೆ ಬರುವ ಹೆಸುವನ್ಫ್ಯೂ ಹೂಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಗಳನ್ನೂ ತಟ್ಟೆ 
ಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೂಂಡು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ರಾಜರನ್ನು ಕಂಡ್ಕು ಅವರಿಂದ 
ಸತ್ಕೃತನಾಗಿ, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು : 

ಕೊಂಡು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕುದುರೆಯನ್ನ್ನರಿ, ಬೆಂಗಾನಲಿಗಾಗಿ ಬಜನ ನಾಲ್ಕು 

ಜನ ರಾವುತರೊಡನೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ನಡೆದುಬಂದು ಕುಂತಳನಗರದ ಉದ್ಯಾ 

ನದ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡಿ ಗಿಳಿಗಳ ಮೆಲ್ಮುಡಿಯ್ಕೂ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಇಂಚ 

ರವೂ ಕುಸುಮಫಲಭರಿತವಾದ ನಂದನವನದ ಆನ೦ದವೂ ತಿಳಿಗೊಳದ ತಾವರೆಗೆ 

ಎರಗಿಬಂದ ಮಂದಮಾರುಶನ ಒಲಿದಾಟಬವೂ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರಲು ಅಲ್ಲಿ 

ಳಿದು ಶುಟಿರ್ಭೂತನಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಒಂದು. 
ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟ, ಎಳೆಹುಲ್ಲನ್ನು ತಂದು ಅದರಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಕಿ ಕುದುರೆಯಬಳಿ , 

ಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವಕಂನ್ಸು ಬಿಟ್ಟು, ತಾನು ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಮಿಂದು 

ಮಡಿಯುಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ ಬುತ್ತಿಯನ್ನುಂಡು, ಸಂತೋಷ ' 

ದಿಂದ ತಡಿಗೆಬಂದು, ಚಗುರಿಡಿದು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಒಂದಾನೊಂದು ' 

ಮಾವಿನಮರದ ಬುಡವನ್ಕು ಸೇರಿ, ಎಳೆಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಹಾಸಿಕೊಂಡು ' 

ಮಲಗಿಕೊಳಲು, ಮಧ್ಯಾಹ್ಮದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದ ಚಂದ್ರಹಾ ' 

ಸನಿಗ್ಗೆ, ಆ ನಂದನಪನದ ತಂಗಾಳಿಯ ಮೈಸೊ(ಕಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಸೆಗಳು 

ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡವು. ಬಳಿಕ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ಶೇಷಶಯನದಲ್ಲಿ ದೇನ 

ಪ್ರರನಿಲಯನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀರನುಣನು ಮಲಗುವಂತೆ. ಚಂದ್ರಹಾಸನು ತನ್ನ] 

ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮರೆದು ನಿದ್ರಾಂಗನೆಗೆ ವಶನಾಗಿ ಮಲಗಿದನೆಂಬ ' 

ಸ ; | 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ೨೪೩, 

ಲ್ಲಿಗೆ-ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಧ್ವೈ ಮಕರಂದ 

ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀನಿಲಯ ಕವಿ ನಾಗಶರ್ಮಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿ 

ಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪತ್ತ್ಕೊಂಭತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶ್ರೀ" 

-ಲ್ರಾಘಾಾಜೇಿರ ಲದ 

ಮೂವತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಯಾಂ ಟಾ 

ವಿಷಯೆ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪತ್ರವನ್ನು ತಿದ್ದಿದ ಕಥೆ. 

ಎಲ್ಫೈ ಅರ್ಜುನನೇ ಕೇಳು. ಹೀಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಮಲಗಿರುವಾಗ 

ಕುಂತಳರಾಜನ ಮಗಳಾದ ಚಂಪಕಮಾಲಿನಿಯು ತನ್ನ ಸಖಿಯಾದ. ವಿಷಯೆ 

ಯೆಂಬ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು, ವಸಂತಕಾಲದ ಜಲ 

ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ, ಹೆಂಗಸರೊಡನೆ ಆ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ಆ ಚಂಪಕಮಾ 

ಲಿನಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯೆಯರೊಡನೆ ಬಡನಡುವಿನ”ಡಗಿಯರೂ, ಸನ್ಮಡಿಕದವಿನ 

ಚೆನ್ನೆಯರೂ, ಒಚ್ಜೋರೆಗಣ್ಣಿನ ಕೋಮಲೆಯರೂ, ಸುಲಿಸಲುಗಳ ಸುದತಿ 

ಯರೂ, ಒಮ್ಮಾರುವೇಣಿಯ ನಿತಂಬಿನಿಯರೂ, ಸುಂದರವಾದ ಎಳೆವಣ್ಣ್ನು 

ಗಳೂ, ಬಟ್ಟಮೊಲೆಗಳ ಬಾಲೆಯರು. ಹೊಸ ಪ್ರಾಯದನೀರೆಯರೂ ಕಾಂತಿ 

ಸಂಪನ್ಮೆಯರೂ ಕಲಿಷೆತ್ತ ಕಾಮಿನಿಯರೂ ಒಲುಪ್ರಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಕನ್ನ 

ಯರೂ, ಒಟ್ಟಾಗಿಸೇರಿ ಸುಮ್ಜಾನದಿಂದ ನಲಿದು ನೋಟಳರ ಚಿತ್ತಸ್ಥೆ ಭರ್ಯಾವನ್ನು 

ಸೂರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತ ನಂದನವನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಹೂಗಳನ್ನು 

ಕೊಯ್ದು ವಿನೋದ ಕರವಾದ ಆಟಗಳನ್ನಾಡುತ್ಮ ಒಬೊಬ್ಬರೊಂದಾಗಿ ನೆರೆದು 

ಲೀಲೆಯಿಂದ ಕೈಕೋಲು ಜಡೆಯಾಟಗಳನ್ನಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಬೇಸತ್ತು ದಣಿವಾರ 

ಲೆಂದು ತಿಳಿಗೊಳದ ನೀರಿಗಿಳಿದು ಜಲಕ್ರ್ರೀಡೆಯನ್ನಾಡಿ, ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ, ತಣು 

ದೋರಿದ ಬಳಿಕ ತಡಿಗೆ ಬಂದು ಮಡಿನರ್ಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಕಕ 

ಸದ ಬಟ್ಟಮೊಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬಗೆಬಗೆಯ ಬಣ್ಣದ ಕುಪ್ಪಸಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು, 

ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವನ್ನು ತಿದ್ದಿ, ಮುಡಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಮುಡಿದು ಕಂಠಾಭರಣ 

ಕರ್ಣಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ಕಿ ಸ್ವಭಾವಸಹೆಜವಾದ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ 

ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನಿತ್ತು ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ನೆರೆದು ಒಬ್ಬರೊ 
ಡನೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಲು, ನೃತ್ಯಗೀತಾದಿಗಳಿಂದ ವಿನೋದವಾಗಿ ಸಂಚ 

ರಿಸುತ್ತಲ್ಕೂ ಸಖಿಯಕೊಡನೆ ಗಾನಮಾಡ್ಕಿ ಚಸಕಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡು 



೨೪೪ ಮೂವತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ತ್ಮಲೂ, ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೂೂ ನಗೆನೊಗೆದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಬೀರಿ ದಿಕಾಮಂಡಲ 
ನನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತ ಹೂಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುಡಿಸುತ್ತ 
ಸರಸವಾಡಿಸಲ್ಲ್ಯಾಸ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ. 
ಯಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಚೆ? 

ಹೀಗೆ ವಿನೋದವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತ, ಚಂಪಕಮಾಲಿಯು ತನ್ನ ಸಖಿಯ 
ರೊಡನೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಳು. ಬಳಿಕ ವಿಷಯೆಯು ಆ ಗೆಂಸಿನಿಂದ ತನ್ಪಿಸಿ 
ಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಹೂಗೊಯ್ಯುನ ನೆನದಿಂದ ಹಾರಿಬಂದು ಚಂದೃ್ರಹಾ 
ಸನು ಮಲಗಿರುವ ವಣವಿನವಮಠರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಳೆಟಿಗುರಿನ ಹಾಸಿಗೆ ' 

ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ತಂಗಾಳಿಗೆ ಮೈಯಿತ್ತು ನುಲಗಿರುವ ಸುಂದರಾಂಗನನ್ನು 
ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ತನಗೆದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಮಲೆತು ` 
ಮಾರ್ವಲೆವರಿಲ್ಲದೆ ಮೂರುಲೋಕಗಳೂ ತನ್ನವಶನರ್ತಿಯಾದಬಳಿಕ ಪುರುಸಸ್ತ್ರೀ 
ಯರನ್ನು ಪೀಡಿಸುವ ಆಯಾಸ ನನಗೇಕೆ ? ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಮನ್ವುಥನು 
ಮೈನೆರದು ಮಲಗಿರುವನೋ |! ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂದಿಕುಂ 

ದುನ ಆಯಾಸವು ತನಗೆ ಬೇಡವೆಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನಿದ್ರೈಮಾಡುತ್ತಿರುವ 
ಚಂದ)ನೋ !. ಇಲ್ಲವೆ ವನಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆಂಬ ಇನಿಯಳೊಡನೆ ಬೆರೆದು ತನಿರಸದ 

ಸೊಂಬೊಗದ ರತಿಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೈರೂೋಂಪಿಸಲು ಫನತರವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ 

ಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮಲಗಿರುವ ಏನಸಂತನೋ ಎಂಬಂತೆ ಆತ್ತರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾ 

ಡುತ್ನರುವ ಈ ಸುಂದರಾಂಗನು ಯಾರು? ಒಬ್ಬರನ್ನಗಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ 

ಯಾಗಿ: ಬುದ ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳೋ, ನಳನೋ,.. ಕೂಬಿರನೋ, ಜಯಂ 

ತನೋ |! ಇಂದೈಸೂನುವೋ | ಆಹಾ ! ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೇಕೆ 

| 
“ 

| 

ತ 
| 
ಕ 
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ಬಂದಾನು. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಶೀತೋಷ್ಣಕಾಂತಿಗಳಿರಬೇಕು. ಓಹೋ | 

ಜಗನ್ಮೋಹನಾಕಾರನಾದ ಈತನು ಯುಶ್ರ, ಕಿನ್ನರ, ಗೀರ್ನಾಣ, ಸಿದ್ಧ, ಗಂಧ 

ರ್ವಗೆರುಡರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಮಾನವಸಂಭವನಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಷ 

ಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದನನ ಮುಖವನ್ನು ನಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ, ವಿಷಯಾಂತರಂಗವಿದಾರಕ 

ನಾದ ಮನ್ಮಥನು ಪೊಸಮಸೆಯ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೂಡ್ಕಿ ವಿಸಯೆಯ ಕಣ್ಣನಗ 

ನನ್ನು ಗುರಿಗುಟ್ಟ ಎದೆಗೆತ್ತಿ ಹೊಡೆಯಲು ಕಾಮಿನಿಯು. ಕಾಮಪರವಶಿಳಾಗಿ 

ಕಾಮದೇವನ ಬಿಲ್ಲಿನಂಬುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ತಾಳು ! ಕಾಳು 1! ಅಟಲಾಗಣ 
ಸ್ರಕನಾದ ಈ ಸುಂದರಾಂಗನನ್ನು ಮರಿಹೋಗುವವರೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಪೀಡಿಸ 

(ಡವೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳು ನಳೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮುಂದರಿದು ಬಂದು, ಸುತ್ತಲೂ 
ನೋಡಿ ಕಾಲ್ಕಡಗಗಳಲುಗದಂತೆ ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿ`್ಟು ಮುಚ್ಚಿದರೆ 

ಮುಂದೇನಾಗುವುದೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತ ಇಟ್ಟ ಅಡಿಯನ್ನುು 

೦ಬೆಗೆಯಲಾರದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಮೇಲೆನಿಂತು, ಆದುದಾಗಲಿ ಇವನೊಡನೆ ಬಿರೆದು 
ಹೋಕವನ್ನು ಪೀಡಿಸುವ ಮನ್ರಥನನ್ನು ದಿಕ್ಕರಿಸುವೆನು ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ 
ಯ್ಯೊ ! ನೆಕೆದರೆ ಸುಖವುಂಟು. ಕೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೂ ಉಂಟು, ಕ್ರೀಡಾ 
ುಖಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಲವಲ್ಲ ! ನನ್ನೊಣನೆ ಬಂದಿರುವ ಸುದತಿಯರು ಸೂಸ್ಮ್ಮಬೃ 

ಯುಳ್ಳ ವರು. ಸೂರ್ಯರಶ್ಚಿಯು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದು. ಹಗಲೇ ರಾತ್ರಿ 
ತಾಗಬಾರದೇ ! ಶಿನಶಿನಾ | ಏನುಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ್ನ ಕಾಮವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲು 
ಲವು ವಿಘ್ನಗಳಿವೆಯಲ್ಲಾಾ ಎಂದು ತತ್ತ್ನರಿಸುತ್ತ ಹಿಂದಿರುಗಿ, ಬೇಟಿದನೋಟ 
೦ದ ನಿಟ್ಟಸುತ್ತ ಬೆದರಿ ಬೆಂಡಾಗಿ, ಆ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು 
ಹೀಡುತ್ತ ಆತನ ವಸ್ತ್ರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಂಟನ್ನು ನೋಡಿ 
ದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮುದ್ರೆಯನ್ನೋರೆಮಾಡಿ ಕಾಗದವನ್ನು ತೆಗೆದು 
ಇಂಡು, ತನ್ನ ಕಾಮವಿಕಾರದ ಆತುರವನ್ನು ತೊರೆದು. ಆನಂದ ಪುಳಕಗಳು 
ಇರಹೊಮ್ಮ್ಯುತ್ತಿರಲು, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕೃಬರಹವನ್ನು ಕಂಡು, ಚಟುವಟಕೆ 
೦ದ ಓದಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. 

ಟೆ ಕವ ಸಚಿನಶಿರೋಮಣಿ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದ, ಮದ 
ನಿಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಕಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ:- ಶ್ರ 
[ನವನ್ನು ತರುವ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ನಮಗೆ ಮಹಾಹಜತನು. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ 
ಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಾಗುವನು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಇನನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. 
ದೈನಮಗೆ ಸರ್ವದಾ ಮಿತ್ರನೇ ಆಗುವನು, ಆದಕಾರಣ ಇವನು ನಿನ್ನ 

ಳಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ತಡಮಾಡದೆ ಕುಲಶೀಲರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ವಿಷನ 
೩ೀರಿಸು-ಂತೆ ಕೊಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ನನುಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತ ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
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ಯುಂಟು ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನನನ್ನ್ಯೋದಿಕೊಂಡು ತರಳೆಯಾದ ಆ ವಿ: 
ಯೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಳು. ಎಲೆ 

ಅರ್ಜುನನೇ ಲೋಕತ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿನಶನನ್ನು ಮಾರಿ ನಡೆಯುವರಾರು 

ಇನನು ನಮಗೆ ಮಹಾಹಿತನು, ನನ್ಮು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಾಗುವನು. ಮುಂ 

ಸರ್ವದಾ ಮಿತ)ನೇ ಆಗುವನು. ಇವನ ಕುಲಶೀಲ ರೂಪಗೆಳನ್ನು ಸೋ 

ಬೇಡ ಬಂದಕೂಡಲೆ ವಿಷಯೆ ಮೋಹಿಸುವಂತೆ ಕೊಡು ಎಂದು ನವ 

ತಂದೆಯು. ಅಣ್ಣನಾದ ಮದನನಿಗೆ ಬರೆದ ಕಾಗದವೇ ಇಹು ಎಂದು ತಿಳಿದ 

ಆ ಸುಂದರಾಂಗಿಯು ಹತ್ತಿರದ ಮಾವಿನಮರದ ನಿರ್ಯಾಸನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂ! 

ಕಿರುವೆರಲ ಉಗುರ್ಗೊನೆಯನ್ನುು ಲೇಖಣಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಕಾರನಿಃ 

ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಕಾರವನ್ನು ತಿದ್ದಿ, ಮುದೈೆಯನ್ನುಳೆವಡಿಸಿ, ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕಂ? 

ಕದ ತುದಿಯಲ್ಲದನ್ನು ಕಟ್ಟೆ, ತನ್ನು ಮನದೆಣಿಕೆಯು ಕೈಗೂಡುವುದೆಂಬ ಬಂ 

ಕೆಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿ, ಸದ್ದಾಗದಂತೆ ಅಕ್ಕಿಂದ ಹೊರಟು ತನ್ನ ಸಖಿಯ 

ಗುಂಪಿಗೆ ಬರುವದಕ್ಕನುವಾದಳು. ಆದರೇನು ಮಂತ್ರಿಪ್ರತ್ರಿಯಾದರೆ ಮ 

ಥನಿಗೇನು ? ವಿಷಯೆಯಾದರೆ ಮೋಹಕ್ಕೇನು ? ಅಕಟಕಟಾ |! ಮನ್ಮ್ವಥನನ 

ಜಯಿಸಿದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೂ ಕೂಡ ನೋಹಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಮಂಗಳಾಂಗಿಯಾ 

ಗೌರಿಯನ್ನು ಮೈಯಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವನಲ್ಲ್ಯಾ ! ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರ 

ನಾದ ಪರಶಿ)ಸಿಗೆ ಹಾಗಾದಮೇಲೆ ಉಳಿದವರ ಪಾಡೇನು ? ವಿಷಯೆಂ 

ಮುಂದಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಮಾಡಿದಹಾಗೆಲ್ಲ ಅವಳ ಅವಯನಗ 

ಏಂದಓಂದಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯತೂಡಗಿದವು. ಕಣ್ಣುಗಳು ತಿರುಗದೆ ಹೊಡದು! 

ಕಾಲುಗಳು ಹಿ೦ಜರಿದವು. ಮನಸ್ಸು ಮೋಹನಾಂಗನಲ್ಲಿ ನಾಟಹೋಯಿ 

ಮನ್ಮಥನ ಬಾಣಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ನಟ್ಟುಹೋಗಿ ಗಾಯವು ದೇಹಾದ್ಯು 

ವನ್ಮೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮೈವಳ್ಳಿಯು ಬಾಡಿತು. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ 

ಹಾಗ್ಮಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯದಿರುವುದೆ? ಅಯ್ಯೋ ! ಅದರ ಕಷ್ಟವನ್ನೈ! 

ಹೇಳಲಿ ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ತ್ತಾ 

ಆರಿಹೋಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಚ್ಚುನುರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಸಕಲ 

ನೋಡುವಂತೆ ಕೊಲ್ಲುವುದು. ಹರಿಹರೀ |! ಈ ವಿರಹಾಗ್ಗಿಯ ಮಣಮೆ 

ನೇನು ಹೇಳಲಿ ! ಹೊಗೆ ಖಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆರವರಿಗೆ ತಿಳಿವುದೂ ಇಲ್ಲ. | 

ಣೀರುವುದು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಪರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಔಷಧಮಾ॥ 

ವೈದ್ಯರು ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಪಃ 

ನಾರಿಯರನ್ನೂ ಕ್ರೂರವಾದ ಉರಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು. ಇದನ್ನ! 

 ಉಪಾಯವಲ್ಲವೆ ? ಇಬ್ಬರೊಂದಾಗು ವುದೇ ಯುಕ್ತಿ ! ಹಾಗೆ ಮಾಡುವು! 
ರ್ಕ 



ಡಿ 
ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೨೪೬ 

ಲ್ಲಿ ನನಗಾರು ಹೊಣೆ | ತೆಗೆ | ಬೇವರು ಮಾಡಿದುದಾಗಲಿ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ 
ತಾಡಿ, ಸಿಡಿದೋಡಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಖಿಯರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ *ರಿಕೊಂಡಳು. 

ಬಳಿಕ ಹರುಸರಸದಿಂಬೊಡಗೂಡಿದ ಭಯವೆಂಬ ಪ್ರವಾಹವು ವಿಷ 
ಸಿಯ ಮುಖವೆಂಬ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ್ಕು 

ಖಿಯರು ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಎಲೈ ಶೋಜಭನಾಂಗಿಯೇ ! ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಹಳಹೊತ್ತು ಹೊರಗಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪರಿಪರಿಯಬಗೆಯಿಂದ ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುವ 
3ನಸ್ಸನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆಯಲ್ಲ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೆದ ಪರಿಮಳವು ಮರೆಯಾಗುವುದುಂಟಿ ? ದೇಹವು ಮನೋಭಾವವನ್ನು 
ುಖಚ್ಚಿ ಡಬಲ್ಲುದೆ ?: ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಹೇಳು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಡು. ತಾನಾ 
ಯೇ ತಿಳಿಯುವುದು ? ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ ನಕ್ಕರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು 
ರಸವಚನಗಳಿಂದ ತನ್ನು ಸಖಿಯರನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಾಡುತ್ತ ತನ್ಮ ಭಾವವು 
ನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಸಿನಗೆಯಿಂದ ನಲಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿಷ 
ಯೊಡನೆ ಚಂಪಕಮಾಲಿನಿಯು ಆ ಉದ್ಯಾನವನದಿಂದ ಹೊರಟ: ನಗರಕ್ಕೆಬ 
ಖು ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಮಂಗಳ ಇರ್ಯದ ನೃತ್ಯಗೀತವಾದ್ಯಗಳು ಬೋರ್ಗರೆ 
ಖತ್ತಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಚಂಪಕಮಾಲಿನಿಯು ತಾನು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು 
ಯಾಸಖಿಯರನ್ನು ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ ಬಳು, ವಿವಾಹನಿ 
ತ್ತದಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶುಭತಕುನಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ವಿಷಯೆಯು 
ನ್ನು ಮನದೆಣಿಕೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಗೂಡದಿರಲಾರದು. : ಶುಭಕರವಾದ ಈ 
ಕುನಂಗಳಿಂದ ನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆಯು ದೃಢವಾಯಿತೆಂದು ಹಂಬಲಿ 
ತ್ವ ಕಾಮುಬಾಣಪೀಡಿತಾಂತರಂಗಳಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆಬಂದು ನಿಮಿಷವನ್ನು 
ುಖಗವಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತ ನಿಂತಕಡೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಸಖಿಯರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸ 
ಇಲ್ಲದೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಆಶಿಸದೆ ಸಾಕಿಜೆಳಸಿದ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ 
ನೋಡದೆ ಊಟನನ್ನುತೊರೆದು, ಮಾತನ್ನುಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿರಲಾರದೆ ವಿಂ 
ದುರಿಯನ್ನು ಸೈರಿಸಲಾರದ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಹೊರಳುತ್ತ 
ೀನುಲವಾದ ದೇಹನ್ರ ಭಾರವಾಯಿತೆಂದು ನಿರಹತಾಪವು ಅಧಿಕವಾಯಿ 
ದು, ತಣ್ಣಸದ ಬೆಣ್ಣೆ ಯನ್ನೆಂಎಗೆ ಅಪ್ಪುವೆನೋ ಕಾಣೆನಲ್ಲಾ ! ಶಿನಶಿವಾ |! 
ನನ್ನ ದುರನಸ್ಕೆ ಯನ್ನು ಎಂದಿಗೆ ನಾಶಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಹಂಬ 
ನೈರುವಳನ್ನು ಕಂಡು. ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಹದವಾದ ತೈತ್ಕೋಸಚಾರಂಗ 

ದ ಉಪಚರಿಸ್ಕಿ ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಲ ವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳುವ ಯರನ್ನು ನೋಡದೆ ಕಣ್ಜ್ಮವೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುವಳು. ಹೇಗಾದರೂ 
ಜಣ್ 

ಬ ಭ್ರ ನಿರಹವು ಸ್ರಣ ಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದಹೊರಟು 



೨೪೮ ನೂನತ್ಮನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಜಲಯಂತ್ರದಿಂದ ಹಾರುನ ತಣ್ಮ್ಮೀರಿನಸೊಂಪೂ, ಶ್ರೀಗಂಧದಿಂದ ನಿರ್ವಿಸಿಃ 

ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಇಂಪೂ, ಚಂದ್ರಕಾಂಶಶಿಲಾನಿರ್ವಿತವಾದ ಜಗುಲಿಯತಂ 

ಕುಳಿರ್ವಲ್ಲತಿಳಿನೀರಿನಿಂದೆಸೆವ ತಿಳಿನೀರಿನಪೆಂಪೂ, ಪುಳಿನಸ್ಕಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿ 

ಬರುವ ಸುಳಿಗಾಳಿಯಗುಂಪೂ ಮತ್ತು ಮರಿದುಂಬಿಗೆಳೆ ಬಳಗೆದೊಡನೆ ಬಿರೆ 

ಹೂಮಾಲೆಗಳನರುಗುಂಪೂ, ಹಂಸ ಮತ್ತು ಅರೆಗಿಳಿಗಳಸಂಗೆಡ ಅಡುತ್ತಿರು 

ಕೋಗಿಲೆಯದನಿಯನುಣ್ಣೂ, ಒಟ್ಟ್ಬುಗೂಡಿರುವ ಚಂದ್ರಕಾಲೆಗೆ ಮಂದಗೆಮನ 

ದಿಂದ ನಡೆತಂದಳು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನೊಡನೆ ಬಂದು ಶೈತ್ಯೋಪಜಾರಗಳಂದ ಉ 

ಚರಿಸುತ್ಮ ಇರುವ ಸಖಿಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಖವನ್ನು ಚಂದ್ರನೆಂದ 

ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರೆಗಿಳಿಗಳೆಂದೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಾಮಬಾಣವೆಂದೂ ಹುಬ್ಬು: 

ಳನ್ನು ಕಬ್ಬಿನಬಿಲ್ಲೆ೦ದೂ, ಕುರುಳುಸಳನ್ನು ಕುಂಬಿನಿಂಡೆಂದೂ ಭು)0. 

ಯಿಂದ ಭಾವಿಸಿ, ಮುಮ್ಮುರಿಹೋಗಿ ಮರುಗುತ್ತ ಅಯ್ಯೊ ! ರಾಹುನುಂಗಿ 

ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದವನಾರು ? ಈಶ್ವರನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಉರಿದುಹೋದರೂ ಬದು- 

ದನರುಂಟಿ ? ಕಾಡುಕಿಚ್ಚನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿ ಬದುಕಬಹುದೆ ಅಯ್ಯೊ 

ಈ ಚಂದ್ರನೂ, ಈ ಮನ್ಮಥನೂ, ಈ ಮಂದಮಾರುತನೂ, ಅಬಲೆಯರ ಗು4 

ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೋಯಿಸಿ ಕೊಬ್ಬುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿದರಲ್ಲದ 

ಇವರಿಂದ ಮತ್ತಾವ ಪರೊ:ಪಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಇನರಾನ ದಯಾವಂತರು ಹೆ! 

ಹರಾ |! ಈ ಮೂನರಿಂದ ಹಾವಳಿಗೊಂಡು ಕಾವಳದಲ್ಲಿ ಕೊರಗೆದಿರುವ ಪ್ರಾ” 

ಜಾಲವೇ ಇಲ್ಲ ! ಎಂದು ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಕಾಮವಿಕಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ 

ಡುವ : ತನ್ಮೊಡತಿ ಯಾನದ ನಿಷಸೆಸುಬಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ, . ಇವಳ 

ಮನೋರಥವು ಸಫಲವಾದಗೆ ನಾನೆಲ್ಲರೂ ಏನಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಹೂಮಾ 

ಯನ್ಮುಸೂಡಿ, ಸುಗೆಂಧಾಕ್ಷತೆಗಳೊಡನೆ ಕಳಿನಣ್ಣುಗೆಳನ್ನು ನೀವೇದನವಮಾಡಿ 

ಮೋದಕಭಶ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಧೂಪದೀಪಾದಿಗಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ, ವರು 

ವರುಷವೂ ನೋಂಪಿಯನ್ನೆಸಗುವೆನೆಂದು ಸರ್ವಮಂಗಳೆಯಾದ ಗೌರಿಯನು 

ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. : ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಷಯೆಯು ಸಂಭಾ)೦ತಳಾಗಿ ಏಳನೆಯ 

ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಹೇಗಾದರೂ ತನ್ನು ಮನಜಿಣಿಕೆ ಯನು: 

ಕೈಗೂಡಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಣಿಸುವೆನೆಂದು ನನ್ನು ಕೋ! 

ಕೆಯನ್ನ್ನು ಅಣ್ಣನಾದಮದನನು ಪರಿಸಾಲಿಸುನಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ: 

ಕೊಡು ಎಂದು ಗೌರಿಭೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಬರು' 

ಮಾರ್ಗೆನನ್ನು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. 
ಸ 
1. 



(60) ಜೈನಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ, ಇ 

| ಸರ್ ತಿ || 
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ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಕುಂತಳಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದುದು, ಟು 

ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ ಲಾಲಿಸು. ಹೀಗೆ ವಿಷಯೆ ತನ್ಮರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಹ 

ತಾಪದಿಂದ ತಪಿಸುತ್ತಿರಲು, ಆ ನಂದನವನದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆದು. ಮಲಗಿದ್ದ 

ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಸಂಜೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಚ್ಚತ್ತು ತಿಳಿಗೊಳದಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನ್ಹು . 

ತೊಳೆದು, ಬಾಯಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಕಿ, ಕಪ್ಪುರವೀಳಯವನ್ನುು ಸವಿದು ಜಾರಕರನ್ನೆ 

ಬ್ಬಿಸಿ, ಕುದುರೆಗೆ ತಡಿಕಡಿವಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಸ್ಕಿ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಕುದುರೆಯ 

ನ್ನೇರಿು;];, ಯಜುನಾದ ತುಭಶಕುನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಕುಂತಳನಗರಕ್ಕೆ 

ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೊರೆಯಾದ ಕುಂತಳೆರಾಜನು ತನ್ಮ್ನ ಪುರೋಹಿತನಾದ 

ಗಾಲವನ ಅನುಮತಿಯಂತೆ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ವಜಿಸ್ಕಿ ತಾನು 
'ಯೋಗಾರೂಢನಾಗಿ ದೇವರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ 

ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಚಂದನಾವತಿಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಗ 

ನಾದ ಮದನನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದನು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಂತ್ರಿಯ ಮಗನಾದ ಮದ 
ನನು ಓಲಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ಕು ಛತ್ರ ಚಾಮರ ಮಂದಿಮಾರ್ಬಲಗಳೊಡನೆ 
ರಾಜಠೀನಿಯಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಮಂತ್ರಿಯ ಮನೆಯಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುದುಕೆಯ 
`` ನ್ಸಿಳಿದ್ಕು ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗೆ ತಾನು ಬಂದಿರುವ ಸುದ್ಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. 
ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲು, ಏಳನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ 
ವಿನೇಕನೆಂಬವನು ವಿನಯದಿಂದ ಮದನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಪರಾಕು ಮಹಾ 
ರಾಜಾ ! ನಿಮ್ಮಯ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟನಾದ ಕೋಧನೆಂಬ ಸೇವಕನಂತೆ ನಾನು ನಿನಗೆ 



೨೫೦ ಮೂನತ್ತಸೆಯ ಸಂಧಿ, 

_ ಹಿತಚಿಂತಕನಲ್ಲವೇ ? ಲೋಕಾಧಿಪತಿಯೂ, ವಿಷ್ಠುಭಕ್ತನ್ಕೂ ಜನಾನಂದಕ 
ಠನೂ ಆದ ಚಂದೃಹಾಸನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವನು. ಅವನನ್ನು ಮರ್ಯಾ ' 
ದೆಯಿಂದ ಇದಿರೆದ್ದು ಸತ್ಕರಿಸದಿರಬಹುದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಆಗ 
ಮದನನು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದಿಳಿದು ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಇದಿರ್ಗೊಂಡು ಕರೆ 
ತಂದು ಭದ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಚಂದನಾವತಿಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಜಾ 
ರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನದಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ 
ಉಂಟಾಗಿದೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಉರಣವೇನು ಎನಲ್ಕು ಚಂದ್ರಹಾಸನು 
ಆರ್ಯಾ ! ನಿನ್ನು ತಂದೆ ನನಗೆ ರಹಸ್ಯ ಾದೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನುಜಿಸಸ್ಯ ನಿನ್ನ 
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಮುದ್ರೆಯಿಂದ 
ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಕಾಗದವನ್ನು ಅವನಕ್ಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು, ಬಳಿಕ ಮದನನು ಸಭಿ 
ಕರನ್ನು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಹೇಳಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನ 

ದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಅನುಲನನ್ನುು ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಏಕಾಂತ 

ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮುದ್ರೆಯನ್ಮೊಡೆದು ಉಗದವನ್ನೋದಿಕೊಂಡು, ತಿದ್ದಿ 

_ ರುವ ಅಕ್ಷರದ ಜೀದವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ, ಬಹಳವಾದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ 

ತೇಲುತ್ತ ಆಹಾ ! ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬರೆದ ಈ ಕಾಗದವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವನು 

ಮಹಾಹಿತನೂ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊರೆಯೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನ್ಯನೂ, 

ಸರ್ವದಾ ಮಿತ್ರನೂ ಆಗುವನೆಂಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ವಿಷಯೆಗೆ' ತಕ್ಕವರನ 

ಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ತಂಬಿಯ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾರಬಾರದು. 

ನನಗೂ ಇವನಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇವನು 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೀರನಾದ ವಿಷ್ಣುಭಕ, ನು. ಆದಕಾರಣ ಪದ್ಧ್ಯಾಕ್ಷಿಯಾದ ನನ್ನ್ನ 

ತಂಗಿಯನ್ನು ಇವನಿಗೆ ಕೊಡುವುದೇ ಸರಿ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಜೋಯಿಸರನ್ನು 

ಕರೆಯಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾನು ಕೂಲವನ್ನೂ ರಾಶಿಕೂಟವನ್ನೂ ವಿಜಾರಿಸ್ಕಿ, ಪಟ್ಟಣದ 

ಲ್ರೈಲ್ಲ ಒಸಗೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಸ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲನುಟ್ಟುವಂತಿರುವ 

ಮನೋಹರವಾದ ಗುಡಿಶೋರಣ ಮಡುವೆಮಂಟಪಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ನಿವಾ 

ಹಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯಗಳು ಸಂದಣಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟುವು, 

ರತ್ತ್ನಖಚಿತವಾಗಿ ರಂಜಿಸುವ ಸೂಶನವಾದ ಮದುವೆಯ ಜಗುಲಿಯೂ ಹದವಾ 

ಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮದನನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆ ದಿನವೇ ವಿವಾಹಯೋ 

ಗ್ಯುವಾದ ಮಂಗಳಸ್ಸ್ವಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಮುತ್ತ ಜಿಯರು ಸಂಶೋ 

ಷದಿಂದ ಮದವಣಿಗನನ್ನು ಮಂಗಳಳಕರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಆಗ ಆ 

ಕುಳಿಂದನ ಮಗನಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ 

ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಸಿಗನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೂಂಡು ಮದುವಣಿಗನಾಗಿ ಹೊಳೆಯು 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ೨೫ಗಿ 

ತ್ತಿದ್ದನು. ಎಲೈ ಶಾರ್ಥನೇ ! ದೇನಪುರನಿಲಯನಾದ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನ 
ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ವಿಷವು ಅಮೃತವಾಗುವುದೊಂದು ಆತ್ವರ್ಯವೇ ಹೇಳು 

ಎಂದು ನಾರದನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸ 

ದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಉಯುಗ್ಧ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಪುರೀನಿಲುಯ./. ಕವಿನಾಗಶರ್ಮಸ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗೈಹ್ದಲ್ಲಿ 

ಮೂವತ್ತ ನೆಯಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶ್ರಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ. | 

ಜುಜಜ್ವತ ದಂದ 
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ಮೂನತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಚಂದ್ರಹಾಸನು ವಿಷಯೆಯನ್ನು ವರಿಸಿದಮೇಲೆ 

ಮಡಿದ ಮೈದುನನನ್ನೂ ಮಾವನನ್ನೂ ಬದುಕಿಸಿದುದು. 
ಎಲ್ಫೆ ಅರ್ಜುನನೇ ಲಾಲಿಸು. ಇತ್ತ ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಮಂಗಳಸ್ನ್ಮಾ 

ನದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಮುಂಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಮಂದಮಾ 
ರುಶನಂತ್ಕೆ, ಸುಂದರಾಂಗಿಯರಾದ ಸಖಿಯರು ವಿರಹತಾಸದಿಂದ ಸಂತಪಿಸುತಿ 
ರ:ವ ವಿಷಯೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಮ್ಚ್ಯಾ ! ಇನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ನಿನ್ವ 
ಇಷ್ಟಾರ್ಥವು ಕೈಗೊಡಿತು. ಆ ಚಂದ ')ಹಾಸನು ನವಮನ್ಮಥನ ಹಾಗಿರುವನು. 
ನೀನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಯಪುಣ್ಯನನ್ನು ಮಾಡಿಸ. ನಂದನವನದಲ್ಲಿ ಚಂಪಕ 
ಮಾಲಿನಿಯು ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ ನಕ್ಕಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲವೆ ? ತಂಜಿಯಾದ 

ದ 



ಕ 
೨೫೨ ಮೂವಕ್ಕೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ. 

' | 
' *ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಾಗದವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಮದನನು ಸಂತೋ 

ಷಭರಿತನಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಚಂದ್ರಹಾಸನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆಮಾಡು 
ವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಟ್ಟುಬಿಚ್ಚಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಹುಲ್ಲೆ ಸ 
ಯಹಾಗೆ ನಲಿಯುತ್ತ ತನ್ಮ್ನ ಮನೋರಥವು ನೆರನೇರಿತೆಂಬ ಆನಂದದಿಂದ ವಿಷ ' 
ಯೆಯ ಮುಖಕಮಲವು ಅರಳಿತು. ಲಜ್ಮೆಯು ತರೆಹಾಕಿತು. ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ' 
ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳದೆ ಕಾಲಬೆರಲಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ಕೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. : 

ಅದನ್ನು ಕಂಡು, ದಾದಿಯರು ಇದೇನು ? ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೌನ: 

ವಾಗಿರುವೆಯಲ್ಲ್ವಾ ಬಾ ! ನಡೆ, ಮಂಗಳಸ್ಸಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ' 

ಉಪ್ಪರಿಗೆಯಿಂದ ಕರೆತಂದು ಮಜ್ಜನಕಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುವರು ಕಲಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ 
ಪಲ್ಲವಾಲಂಕೃತವಾದ ಹೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸ್ಕಿ ಆಗಿಲುಚಂದನ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರ 
ಪರಿಮಳಪೂರಿತವಾದ ಜಲವನ್ನು ಹರಿದ್ಭಾಕುಂಕುಮಗಳೊಡನೆ ಬೆರಸ್ಕಿ, ಸುವಾ 

ಸಿನಿಯರು ಸ್ಮಾನಮಾಡಿಸಿದರು. ಪುರಂಧ್ರಿಯರು ಶೋಭನಾಂಗಿಯಾದ ವಿಷ 
ಯೆಗೆ ಮಡಿಯನ್ನುಡಿಸ್ಕಿ ಕಡುಚೆಲ್ವಿನ ಕುಪ್ಪಸವನ್ನು ತೊಡಿಸಿ, ಜಡೆಗುರುಗಳು. ' 

ಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ, ಬಾಚಿ ಕಟ್ಟದ ಜಡೆಗೆ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಸೂಡಿ, ನಗೆಮೊಗಕ್ಕೆ 

ತಿಲಕನನ್ನುತಿದ್ದಿ, ಕರ್ಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳನಡಿಸಿ, ಮೂಗಿಗೆ ಮೂಗುತಿ 

ಯನ್ಶ್ಯೂ, ಕಿವಿಗೆ ಹಿಲೆಯನ್ನ್ಯೂ ಕೈಗೆ ಕಂಕಣಗಳನ್ನ್ಯೂ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಂಠಮಾ 
ಲೆಯನ್ಕೂ, ನಡುವಿಗೆ ಒಡ್ಯಾಣನನ್ಕೂ, ಸೇರಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಸ್ವಭಾವಸಿ 

ದ್ಧವಾದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಂಧದಕೆಸರನ್ನೂ, ಪಚ್ಚಕಪ್ಪುರದ ಪುಡಿಯನ್ನೂ ' 

ಕುಂಕುಮದ ಧೂಳಿಯನ್ನೂ, ಕುಸುಮರಜದ ಕಂಪನ್ನೂ ಒಂದುಗೊಡಿಸ್ಕಿ 

ಅಮಲಾಂಗೆವನ್ನುು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಮಾಡುನಂತೆ ಲೇಪನಂಗೈದು ಅಬ್ಬಹಾಸ 

ದಿಂದ ಮದವಣಿಗಿಯಾದ ವಿಷಯೆಯನ್ನು ಹೊನ್ನುಂದಣದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ವಾದ್ಯ .. 

ವಿಶೇಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದೊಡನೆ ಮಂಗಳಗೀಶೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ಮುತ್ತೈದೆ. 

` ಯರು ಹಸೆಯುಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದಿದ್ದ ವೈದಿಕರ ಮಂತ್ರ ' 

ಘೋಷದಿಂದಲೂ, ಸಾಲುದೀವಿಗೆಗಳ ಸೊಂಿನಿಂದಲೂ, ಕನ್ನಡಿ ಕಲಶವನ್ನು 
ಏಡಿದು ಪಾಡುತ್ತಿರುವ ಪುರಂಧ್ರಿಯರ ಕಂಠಸ್ವರದಿಂದಲೂ ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯಗಳ 

ಸಮೂಹದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲೂ, ವಾದ್ಯ, ತಾಳೆ, ಮೇಳೆ, ನೃತ್ತಗೀತಗಳ ' 

' ವಿಲಾಸದಿಂದಲೂ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ನಡೆತಂದು ಆರತಿಯನೈೆ ತಿದಬಳಿಕ, ಮದು 

ವೆಯ ಜಗಲಿಯನ್ನುಸೇರಿ ಹಸೆಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆಗ ಮಂತ್ರಿಪತ್ನಿ 

ಯಾದ ತಾರಕಾಕ್ಷಿಯು ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಪಾಡಪ್ರಥ್ಞಾಳನಂಗೈದು ಸತ್ಕರಿಸಿ 
ಮಧುಸರ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಕುಲಪರಂಸರೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಕನ್ಯಾನರಣವನ್ನು 

ನುಡಿ ಎನಲು, ಚಂದ್ರಹಾಸನು. ಕಮಲನಾಭನೆ ತಂಡ, ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ತಾತ, 
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ಮುರವೈರಿಯೇ ಮುತ್ತಾತನು, ನನ್ಮು ಗೋತ್ರವೇ ನಾನುನಗೋತೃ, ಕುಳಿಂ * 
ದನೂ ಅನನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು 

ಕೇಳಿ ಆನಂದತುಂದಿಲಸ್ವಾಂತನಾದ ಮದನನು ಮನದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗುತ್ತ ಮುಹೂ 

ರ್ತನಿರ್ಹಯಕಾಲನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ಬಾ ಹ್ಮಣರ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನಾಂತು, ಮೆಟ್ಟಿ 

ಕ್ಕಿಯ ಗೊಡೆಯಲ್ಲಿ ವಧೂವರರನ್ನು ಸಿಕ್ಪಿಸಿ ಜೀರಿಗೆಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಳಿಸಿ, ಸುತ್ತು 

ನೂಲಿನನಡುವೆ. ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ಚಂದ್ರಹಾಸನಿಗೆ ಶ್ರೀಮಹಾನಿ 
ಸ್ಮುನಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ರ್ಪಣವಾಗೆಲಿ. ಎಂದು ದಾರೆಯನ್ನೆರದನು. 

ಬಳಿಕ ವಧೂವರರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ನವಪರಿಚಾತ ಕುಂದಮಂದಾರಗೆಳ 

ಹೊಮಾಲೆಯನ್ನು ಸೂಡಿಸಿದರು, ಆಬಳಿಕ ಆಗ್ಕಿ ಹೋತ್ರ ನಿಧಾನವನ್ನು ಮು 
ಗಿಸಿ, ಸಾಣಿಗ್ರೆಹಣ ಸಪ್ತಪದಿ ಲಾಜಾಶ್ವ ಹೋಮಗೆಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 
ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಸುಖದಿಂದ ಕುಳ್ಳಿ ರಲು, ಮುತ್ತೈದೆಯರು 

ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು, ಫಲಪುಷ್ಪ ತಾಂಬೂಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹರಸಿ ಹರು 

ಷದಿಂದ ಆರತಿಯನ್ನೆತ್ತಿದರು. 

ಹೀಗೆ ಆದ ವಿವಾಹವು ರತಿಮನ್ನಥರ ಮದುವೆಯಹಾಗೆ ಬಹು ಮನೋ 

ಹರವಾಗಿದ್ದಿತು. ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದನನು ಅಳಿಯನಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸನಿಗೆ ಬಲ 
ವಳಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದವಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರರೋಹಿತನಾದ ಗಾಲನನಿಗೂ, 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ತೃಪ್ನಿಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಧನಕನಕ ವಸ್ತುವಾಹನಗಳನ್ನು 
ಕೊಟ್ಟು, ನೆರೆದ ಜನರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರಿಪರಿಯ ದಾನಧರ್ವು ಬೋಜನಾದಿಗಳಿಂದ 
ಸತ್ಕರಿಸಿ, ಸಂಶೋಷಯುಕ್ತನಾಗ್ಯಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ 
ಬಳಿಕ ಬಂಧುಮಿತ್ರ ಪರಿವಾರಯುಕ್ತನಾಗಿ ವಧೂವರರಿಗೆ ಮೃಸ್ಟಾನ್ಸ ಭೋಜ 
ಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾಗಿ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯಪರಿಪಾಕ 
ದಿಂದ ಶ್ರೀನಿಷ್ಠ್ಸು ಭಕ್ತನಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಸೇವೆಯು ನನಗೆ ದೊರೆಯಿತು. 
ನಾನು ಧನ್ಯನಾದೆನು. ಕುಲವು ಸವಿತೃವಾಯಿತು, ಗೃೈಹವು ಪರಿಸೂರ್ಣವಾ 
ಯಿತು. ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಮುಕ್ಕರಾದರು. ಲೋಕವು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಳು 
ಗಿತು. ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂಡ ಆನಂದಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲುತ್ತಿ ದ್ದನ್ನು 
ಹೀಗೆ ಮೂರುದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಹೋತ್ಸವದಿಂದ ಮದುವೆಯನ್ನುಮಾಡಿ ಆದಿನ . 
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಲಂಕರಣ ಸಂಪನ್ಮರಾದ ವಧೂವರರನ್ನು ಅನೆಗೆಳೆಮೇಲೆ 
ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಸಹಿತ ಸುವಾಸಿನಿಯರೊಡನೆ ಶೋತ್ರಿಯರ ವೇದ 
ವಾಚನದ ಸ್ಪಸ್ತಿಮಂತ್ರಧ್ವನಿಯು ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡುತ್ತಿರಲು ಮೆರವಣಿಗೆಯಂ 
ಗೆಯ್ಸಿ, ಸಕಲ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಬೇಇದುದನ್ನಿತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಭಂಡಾರ 
ವೆಲ್ಲವೂ ಬರಿದಾಗುವಂತೆ ದಾನಮಾಡಿ ಲರೋಕೋಸಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನಾಯಸ 
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ಸ ಮೂವಕ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ. | 

ವನ್ನು ನೋಡದೆ ಸುತ್ತಿಸುತ್ತಿ ಅಲೆದರೂ ಶ)ನುಗಾಣದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಸಕಲ 
ತೇಜೋನುಯವಾದ ಅನಂತ ಐಶ್ನರ್ಯವನ್ನ್ಮೂ ದಾನಮಾಡಿದನು, ದುಷ್ಟಬು 

ದಿಯ ಭಂಡಾರವು ಬರಿದಾಯಿತು. ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ ! ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರಾದ 

ವರಿಗೆ ನಿಷವೂ ಅಮೃತವಾಗದಿರುವುದೆ ? ಇತ್ತ ಚಂದನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ದುಸ್ಮಬು 
ದ್ಧಿಯು ಕುಳಿಂದನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೈದು ಭಂಗಿಸಿ, ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿನಗಾಗಿ 

ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನನ್ನುನ್ನು ಮರೆತ, ಮೈಸೊಕ್ಕಿನಿಂದೊಬ್ಬ ಮಗೆನನ್ನು 

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಿನಗೆ ಈ ತಂತ್ರವೇ ತಿಳಿಯದು. ಕೋಬೆಕೊತ್ತಳಗಳೂ, 

ದುರ್ಗರಾಷ್ಟ್ರ)ಗಳೂ, ದೇಶಕೋಶಗಳೂ ಹಾಳಾದವು. ನಿನಗಿನ್ನು. ಈ ರಾಜ್ಯವೆ 

ಸಲ್ಲದೆಂದು ಅನಗೆಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ವಾಹಕರನ್ನು ಬೈದು ಬಹೆಳೆ ತ್ತಕೆ 

ಯಿಂದ ನಡೆದುಬರುತ್ತ, ಮಗನಾದ ಮದನನು' ವಿಷವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ 
ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುನನೋ ! ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಕೀಸನಾಗಿ ಸನ್ಮಭಿನುತವನನ್ನು ತಿ$ 

ಯದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವನೋ ! ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಿಂತಕಡೆನಿಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತಿ 

ರಲು ಮಧ್ಯರಮಾರ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಪವು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಅಯ್ಯಾ ! ಇದು 

ವಕೆಗೊ ನಿನ್ನ ಭಂಡಾರದ ಹಣವನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದೆನು. .. ಈಗೆ ನಿನ್ನು 

ಮಗನಿಂದ ಆ: ಭಂಡಾರವು ನಾಶವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ 

ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಜಾಗೆ) ತೆಂಯಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತ ಭೋರ್ಗ 

ಕೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಂಗೆಳೆ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಇದೇನು ? ಕುಂತಳನಗರದಲ್ಲಿ 

ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರನುವು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ... ಎಂದು ದಾರಿಗೆರನ್ನು ಕೇಳಿದನು. 

ಅನರು ಅಯ್ಯಾ ! ನುಂತ್ರಿಪುತ್ರನಾದ ಮದನನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ವಿಷಯೆ 

ಯನ್ನು ಚಂಚ್ರಹಾಸನಿಗೆಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದನು. ಆದಕಾರಣ ಒಸಗೆ 

ವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿರುವುವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ 

ಕೂಡಲೆ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಶೂಬನಿಕ್ಕಿದಂತಾಯಿಶು. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು 

ಸೋರಿತು. ಕೋಪವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಆಹಾ |! ಮಗೆನಾದ ಮದನನಃು 

ನನ್ಫ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮಾರಿದನೇ ! ಎಂದು ಔಡುಕಚ್ವಿ ಹಲ್ಲುಕಡಿಯುತ್ತ ಅರಮನೆಗೆ 

ಬರಲು ತಂದೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಗನನ್ನು ಕೆಂಗಿಡಿಯ ಕೋಪದ 

ರಿಯ ಇಣ್ಣುಗೆಳಿಂದ ನೋಡಿ, ಹರಸಿ ಆಶ್ಮೀರದಿಸುವ ಮುತ್ತೆ ಎಜೆಯರ ಮತ್ತು 

ಬ್ರಾಸ್ಟ್ರಣರನ್ನು ಸಶ್ಶರಿಸದೆ ದುಮ್ಚಾನಯುಕ್ಕೆನಾಗಿ ಹೊರಡಲು, ಸರ್ವಾಲ€ 

ಕಾರಸುಂದರರಾದ ಮದುನಕ್ಕಳು ಮಣಿದೆರಗಿ ನುಂಡೆಯಂಬಾಗಿ ನಿಂದಿರುವ 

ದನ್ನು ಕಂಡು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಗುತ್ತ ತನ್ನ ಮಗನಾಔ 

ಮದನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂತೆಂದನು.:--- 
। 
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ಮದನಾ |! ನೀನು ನನಗೆ ಮಗೆನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದೆ ? ನಿನಗಿಂತಲೂ 
ಮೂಢರಾದವರು ಇನ್ನಾರು ! ಅಯ್ಯೊ |! ನಾನು ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು 

ಗೊಢಾರ್ಥದೊಡನೆ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಾಗದದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ 

ರೂಢಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಶೆಡಿಸಿದೆಯಲ್ಲಾ ! 

ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಲಾಂದೆ 

ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ದುಂದುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕೈನೀಡಿ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಕೋಲಾಹಲವಾಗಿ 

ದಾನಮಾಡಿ ಬಂಡಾರನನ್ನೆ ಬರಿದುಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ! ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯವೇ 
ತಕ್ಕೆ ? ನೀನು ನಾಡಿಗೊಡೆಯನಾಗಲಾರೆ ! ಕಾಡೇ ನಿನ್ಭ್ಟಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ! . 

ಛೀ! ಭ್ರಷ್ಟ ನಿನ್ನಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲಾರೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಗೆದರಿಸಿದನು. 

ಆಗ ಮದನನು ಓಹೊ ! ನಮ್ಮತಂದೆಗೆ ಏನೊ | ಹುಚ್ಚು ಏಡಿದಿರಬಹುದು 

ಆಗಲಿ ! ನಾನು ದುಡುಕಬಾರದು ಎಂದು ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಮುಗಿದು ವಿನಯ 
ನಂಶನಾಗಿ ಜನಕ ನಿನ್ಮು ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆನೆಹೊ 

ತು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನೆಂದಿಗೂ ಮಾರಲಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಾದಿಗಳು 
ಕಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ಮನನ್ಟೂ ವೆಚ್ಚಮಾಡಲಿಲ್ಲನೆ ? ಹೀಗಿ 
ನ್ಜರೂ ಇಂಥ ಉತ್ಸವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ )ಂಗೆಕರವಾದ ಇಷ್ಟು ಕೋಪವೇ 
ಕ್ರೈ? ಕಾರಣನೇನು ? ಇಗೋ ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಿರೂಪವನ್ನು ನೋಡು ! 
೦ದು ಚಂದ್ರಹಾಸನು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಗದವನ್ನು ಮುಂದಿ 
ಲು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ “ವಿಷ 

ನೋಹಿಸುವಂತೆ* ಎಂದಿದ್ದ ಕಡೆ “ವಿಷಯೆ ಮೋಹಿಸುವಂತೆ ಕೊಡುವುದು* 
೦ದು ತಿದ್ದಿ ಬರದಿದ್ದ ಲಿನಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಯುಕ್ತನಾಗಿ ಆಹಾ ! 
ಹೀಕದಲ್ಲಿ ವಿಧಿನಿಲಾಸವನ್ನುು ಮಾರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗೆದು ಆಹಾ ! 
ಒಳ್ಕಣೆಯು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಿಲ್ಲ ಇದು ದೈನವಿಲಾಸವೊ ಅಥವಾ ನನ್ನ 
ರವೆಯೊ ! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರೆದನನ ತಪ್ಪೋ |! ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಹಾಸನ 

ಕೈತಕವೊ |! ಕಾಣೆ | ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಾತು ಎಂದಿಗೊ ಸುಳ್ಳಾ ಗಲಾರದು. ಮದ 
ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಪರಾಧವಿಲ್ಲ ದೈವವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ಮರುಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ [ 
ಜಂದ್ರಹಾಸನು ಅದ್ಭೃಷ್ಟಕಾಲಿ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಗೆಯಾದಕಾ 

ಣ ಹೇಗಾದ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಬಿಸುವುದೇ ! ಸರಿ |! ಮಗಳು ಮುಂಡೆಯಾ 
ರೆ ಆಗಲಿ ! ಅವಳ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆಯಲ್ಲ | ನನ್ನ್ನ ಗೆಂಡು ಮಕ 
ಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪದೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ! ಅದುವರೆಗೆ ನನಗೆ 
ಮಾಧಾನವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು ಕಸಟಿಸಂತೋಇದಿಂದ ವಿಷಯೆ 
ನನ್ಗೂ ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನೂ ಆದರಿಸಿ ಅರಮನೆಗೆ ಕಳುದಿಸಿದನು. ಬಳಿಕೆ 



ಕ 

೨೫೬ ಮೂನತ್ಕೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ; 

« ಮದುವೆಯ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಉತ್ಸನವಾದ್ಯಗಳು ಒಸಗೆಯೊಡನೆ ಪೂಕೈ 
ಸಿದನೇಲೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಸಟೋಪಾಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ 

ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಕರಿದು ಎಲ್ಫೈ ರಾಜೇಂದ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ | ಇದುವರೆಗೂ 
ನೀನು ನಮಗೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದೆ ಈಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಮೇಕೆ 
ನೀನೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವನೆ ! ಆದೆ ! ಆದಂ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು 

ಮದುವೆಯಾದವನು. ಮದುವೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿ 

ಯಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿ ಸಾಗಿ ಹೊರಟು ಈ ಊರಿ ಹೊರವನಳೆಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಿಕಾಂ 

ಬೆಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕ ಪದ್ಧತಿ 

ಯುಂಟು ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಂದಿ1 ನಾಲ್ಕ ದಿನವಾಯಿತು. 

ಈದಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯದೊಳಗಾಗಿ ನೀನು ಕಾಳಿಕಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ 

ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾಗಿ ಪೂಜಾ 

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹನಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿರಲು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಕೂ )ರರಾದ ಕಟು 

ಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಈದಿನಸಾಯಂಕಾಲ 

ಸೂರ್ಯಾಸ್ಮಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾಳಿಕಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾದುಕೊಂ 

ಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಿದವನನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಮ 

ದಂಡನೆಯಾದೀತು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 

ಚಂಡಾಲರು ಚಂಡಿಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮದನನನ್ನು ಕೊಂದುದು 

ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೆ ! ಮುಂದೆನಡೆದ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳು. ಆಸೆಗೆದಾಸ 

ನಾದನವನು ಮೋಸದಿಂದ ಮಡಿದು ಬೀಳುನನು. *ೇಶವನಿಗೆ ದಾಸನಾದವನು 

ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳುವನು ಎಂಬ ನಾಣಸ್ಟ 

ಡಿಯು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ ಈಗ ಹೇಳುವ ಕಥೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶ 

ವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದಾನೊಂದುದಿನ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಕುಂತಳರಾಜನು 

ತನ್ಶ್ನ ನೆಳಲನ್ನು ತಾನೇ ನೋಡಿದನು. ಆಗೆ ಅನನಿಗೆ ತಲೆಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಮುಂಡ 

ಮಾತ್ರ ಶಾಣಿಸಿತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಆತ್ಚರ್ಯಯುಕ್ತ ನಾಗಿ ಗಾಲವನನ್ನು 

ಕರೆಸಿ, ಎಲೈ ದೈನಜ್ಞನೆ ! ಈದಿನ ನನ್ನ ನೆಳಲು ತಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಶಾಣಿ 

ಓತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎನಲು ಪುರೋಹಿತನು ಸ್ಟಾಮಾ | ಇದು ಅನ 

ಶಕುನ ಮರಣಸೂಚಕವಾದ ಚಿಹ್ಮೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ 

ಆಯುಸ್ಸು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು ಎಂದನು. ಬಳಿಕ ಕುಂತಳರಾಜನು ! ಹಾಗಾ 

ದರೆ ರೋಗರುಜಿನಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ 

ಯಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಲೇಸು ( 

ಅಯ್ಯೊ ! ಹದವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಮದುನೆಯಿಲ್ಲನಿ 
ಕೆ 

| 



11, 
ಫಿ 

(33) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ. ಸಂಗ್ರೆಹ. ೨೫೭ 

ನಿಂತಿರುವ ಈ ಮಗಳನ್ನೂ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಯೋಗೆನಿರತನಾಗಿ ಮುಕ್ಕ 

ನಾಗಲಿ ಹೇಳುವೆಯಾ! ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಲನನು ಸನಿಹ! ವಿಷ್ಣು 

ಭಕ್ತನಾಗಿ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಚ್ಚಿ ದಾನಂದನಿಗ್ರಹೆನಂತೆ ಸುಂದರನಾಹ 
ಚಂದ್ರಹಾಸನಿಗೈನಿನ್ಮಮಗಳನ್ನೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಮುಕ್ತನಾಗೆ 

ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಂತೆಯೇಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕುಂತಳರಾ 

ಜನು ಪುರೋಹಿತನ ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮದನನನ್ನು ಕರೆದು 
ಅಯ್ಯಾ ! ನೀನು ಈಗೆಲೆ ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಕಂಡು ಅನಸರವಾದ 

ರಾಜಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕುಂತಳರಾಜನು ಈಶ್ರಣವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಮನೆಗೆ 

ಬಂಹೇಳಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಏಸು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ 

ಮಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಮದನನು ಕುದುರೆಯನ್ನೇರಿ ಚಂದ) 

ಹಾಸನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಕೋಟಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಷ್ಟುಹೊತ್ತಿಗೆ 

ಸುಯಂಕಾಲವಾಗುತ್ತಿರಲು ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಕಾಳಿಕಾಂಬೆಯ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಅಣಿ 

ಮಾಡಿದ ಮಂಗಳದೃವ್ಯು ಫಲಪುಷ್ಪ ತಾಂಬೂಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಟ್ಟೈಯನ್ನು 

ಕೈಲಿ ಹಿಡಿಯ ಊರಿನ ಹೊರವಳೆಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಿಕಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡು 

ತ್ತಿದ್ದನು, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಮದನನು ಇದೇನು ! ಭಾವಾ ! ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿ 

ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವಾಯಿತಲ್ಲ! ಇಷ್ಟುಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎ್ಲಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದು ಕೇಳಲು 
' ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಮದನಾ! ನಿನ್ಮುತಂದೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಾನು ಕಾಳಿಕಾಲಯ 

ಕೈ ಹೊರಟರುವೆನು, ವರನಾದವನು ಮದುನೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯದಿನ ಕಾಳಿಕಾಂಜಿ 

ಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ! 

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿದೇನೆ ಎನಲು ಮದನನು ಹಾಗೆಮಾಡಬೇಡ ! ರಾಜ 

ಕಾರ್ಯವು ಕೆಟ್ಟುಹೋದೀತ್ಕು ಕುಂತಳರಾಜನು ಈ ಕ್ಷಣವೆಃ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಮ 
ನೆಗೆ ಬರಹೇಳಿದನು ನಿನ್ಮನ್ನು ಅರಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹುಡುಕಿ 

ಕೊಂಡುಬಂದೆ ನೀನುಬೇಗಹೋಗಿ ಕುಂತಳರಂಜನನ್ನು ಕಾಣು! ನಾನು ಈಪೂಜಾ 
ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಳಿಕಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ 
ಬರುತ್ತೇನೆ, ಇಗೊ ! ನನ್ನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ ! ನಿನ್ನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ 
ತಬ್ಜೈಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಹಾಸನಿಗೆ ಕುದುರೆಯನ್ನೊಐ್ಪಿಸಿ 
ತಾನು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಳಿಕಾಲಯದಕಶಡೆಗೆ ಹೊರಟುನರುತಿ 

ದ್ವನು. ಮುಂಸನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗುನಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ತಜ್ಜೆಯು ಉರುಳಿಹೋಯಿತು. 
ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬಂದವು ಗೂಜೆಗಳು ನಿಕಾರಸ್ಪರದಿಂದ ಕೂಗಿದವು, 

ಉಗೆಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾರಿದವು ಈ ಅಪಶಕುನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮದನನು 
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯನಟ್ಟು ಕೊರಗುತ್ತ ಹೇಗಾದರೂ ಅಪ್ಪಬಂಧುವಾದ ನಮ್ಮ 



೨೫೮ ಮೂವತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಥಿ. 

'ಚಂದ್ರಹಾಸನಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹರಸುತ್ತ ಬೇಗೆಬೇಗೆನೆ ಬಂದು ಕಾಳೆಕಾ ' 
ಹೊಕ್ಕನು, ಆಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದಾಜ್ಞಪ್ತರಾಗಿ ಮೊದಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಯವನ್ನು 

ಕಾ ಡ್ ಜಾಂ 

ಬಂದುಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಟುಕರು ನೀಚರಾದ ಪಾಪಾತ್ವರ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ : 
ಲ್ಲಿರುವ ವಿವೇಕವನ್ನು ಬಲವಾದ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುರಿಯು 
ವಂತೆ ಕಪಟತಂತ್ರವನ್ನರಿಯದೆ ಒಳಹೊಕ್ಕ ಮದನನನ್ನು ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು 
ಬೀಸಿದ ಕತ್ತಿಗಳಿಂದ ದಾರುಣವಾಗಿ ಕಡಿದು ಕೆಡವಿದರು. ಮದನನು ಪ್ರಾಣ 
ಹೀನನಾಗಿ ಕಡಿವಡೆದು ಭೂಮಿಗೆಬಿದ್ದನು. ಆಗೆ ಕಟುಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವಾಯಿ 
ತೆಂದು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಐಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಂದರು. 

ಡಂದ್ರಹಾಳನಿಗೂ ಚಂಪಕಮಾಲಿನಿಗೂ ಮದುನೆ ಮತ್ತು 

ಕುಂತಳರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ. 

ಇತ್ತ ಚಂದ)ಹಾಸನು ರಾಜ್ಯಾಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ನೆನೆದು ಕುದುರೆಯನ್ನೇರಿ 

ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ರಾಜನನ್ನು ಕಂಡು ಕೈಮುಗಿದು 

ನಿಂತುಕೊಂಡನು ! ಆಗೆ ಕುಂತಳರಾಜನು ಅವನ ವಿನಯಾದಿ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಗೂ 

ರೂಪರೇಖಾಲಾವಣ್ಯಗಳಿಗೂ ಮೆಚ್ಚಿ ತಲೆದೂಗಿ ಅಯ್ಯಾ ! ರಾಜೇಂದ್ರ ನನಗೆ 

ನಯಸ್ಸಾಯಿತು, ನಾನು ಹೆಚ್ಚುದಿನ ಬದುಕಲಾರೆ, ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವಾದ 
ಯೋಗಮಾರ್ಗೆವನ್ನುು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಾನು ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದಕಾರಣ 

ನೀನು ಪ್ರೌಢೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಯಸ್ಕಳಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗಳು ಚಂಸಕಮಾಲಿ 

ನಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನನ್ನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು 

ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳು ! ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ಗಾಂಧರ್ವವಿವಾಹಕೃಮದಿಂದ ಚಂಪಕಮಾಲಿನಿಗೂ ಚಂದ್ರಹಾಸನಿಗೂ ಮದು 

ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಿಂಹಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಗಾಲವನ 

ಅನುಜ್ವೈಯಂತೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಸಕಲರಾಜ್ಯಾ 

ಧಿಕಾರವೂ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ವಶವಾಯಿತು ಇದು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಲೋಕ : 

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಲಿ ! ಎಂದು ಗಾಲವನು ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನೂ ಚಂಪಕಮಾಲಿನಿ 

ಯನ್ನು ಆನೆಯಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ರಾಜಮರ್ಯಾಡೆಯೊಡನೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಲ 

ಉತ್ಸವಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಚಂದ್ರ'ಶಾಸನು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ ಅರಮನೆಯ 

ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆನೆಯಿಂದಿಳಿದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು 

ದುಷ್ಕ್ರಬುದ್ಧಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಆಗೆ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಕೋಪ 

ದಂದ ಕುದಿಯುತ್ತ ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ನೋಡಿ ! ಆಹಾ ( ಚಂದ್ರಹಾಸ |! 

ನೀನು ಎಂಥ ಕೆಲಸಮಾಡಿದೆ ನಂಠಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದೆಂದು ನಾನು 

ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಳಿಕಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೇನು 1 

[ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೨೫೯ 

ಇದುಸರಿಯೆ ! ಎಂದು ಗರ್ಜಿಸಿದನು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಸ್ವಾಮಿಾ 

ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಾನು ಕಾಳಿಕಾಂಬೆಯ ದೇವಸ್ಥಾ ನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ 

ಮಧ್ಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮದನನು ನನಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬಂದು ಅಯ್ಯಾ! ಚಂದ್ರಹಾಸ! 

ನಿನ್ನನ್ನು ಅವಸರವಾದ ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕುಂತಳರಾಜನು ಈಕ್ಷಣನೆ ಬರಹೇಳಿ 

ದನು ನೀನು ತಡಮಾಡದೆ ರಾಜನಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ! ನಾನು ಕಾಳಕಾಲಯಕ್ಕೆ 

ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕುದುಕೆಯನ್ನುು 

ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೂಜೆಯತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 

ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಾಳಿಕಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದನು, ಬಳಿಕ ನಾನು ತ್ವರೆ 

ಯಿಂದ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ರಾಜಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ನನಗೆ ಈಸ್ಮಿ ತಿಯುಂಟಾ 

ಯಿತು, ಬಹಳಹೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನು ಮದನನು ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೆ? ಎಂದು 

ಕೇಳಲು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯ ಧೈರ್ಯವು ಹಾರಿಹೋಗಿ ಎದೆಯೊಡೆದು ಬಾಯಾರಿ ಬಗೆ 

ಬಗೆಯಾದ ತೊಂದರೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದೆ ಮನಸ್ಮಿ 

ನಲ್ಲಿಯೆಕೊರಗುತ್ತ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚಂಪಕಮಾಲಿನಿಯರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಅರಮನೆಗೆ 
ಕಳುಣಸಿಕೊಟ್ಟು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹೀಗೆ ಯೋಟಿಸತೊಡಗಿದನು. 

ಆಹಾ! ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೆದಿದ್ದರೂ ಇತರರಿಗೆ ಅಪಕಾರಮಾ, 

ಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಪ್ರಾಣಹಿಂಸಕರಾದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸುಖಪುಂಬೆ ? ಅಯ್ಯೊ ! 

ದುರ್ಯೊೋಚನೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಉಪಾಯಗೆಳೇ ನನಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು 
ತಂದೊಡ್ಡಿದವು? ಅನ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗೆನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟು 
ಕೊಂಡು ಬಾಳೆಬಕೆಂಬ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವು ನನ್ನು 
ಮಗನಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಾಯಿತು. ಚಂದ್ರಹಾಸನಿಗೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಧರಣಿಯ 
ಪಶ್ಚ್ರಿವುದೊರದು ರಾಜಪುತ್ರಿಯ ಗಂಡನಾಗುವ ಗೆತಿಯಾಯಿತು ಆಹಾ ! 
ದೈನನೇ ! ನಿನ್ನ ವಿಲಾಸವನ್ನು ಎಸ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ತೀರದು ? ನಿನ್ನ್ನ ಮಣ 
ಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗೆದವರು ಲೋಕದಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾನು 
ಕೆಬ್ನೈ. ರಾಜ್ಯಭಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಲಿ ! ಇದ್ದುದನ್ನು ಉಂಡು ಉರುಳಾಡು 
ವುದಕ್ಕೆ ಮಗನಾದರೂ ಉಳಿದನೆ ? ಆದೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಈ ಹಾಳು ಜನ್ಮ 
ವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫಲನಿಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಕಾಳಿಕಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆ೧ಡಿದ 
ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯೋಚಿಸುನೆನು ಎಂದು ಹಲವುಬಗೆಯಾಗಿ ಹಂಬ 
ಲಿಸುತ್ತ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೊತಿಳಿಯದಂತೆ ಕೋಬೆಯನ್ನು ಹೆತ್ತಿ ಇಳಿದು 
ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳನ್ನು ಕಾಣದೆ ಕಗ್ಗ ತ್ತ ಲೆಯಲ್ಲಿಎಡವಿಬಿದ್ದು ಮುಗ್ಗ ರಿಸುತ್ಮ ಕಲ್ಪ 
ಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಆದ ಗಾಯದಿಂದ ರಕ್ತಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಲ ಸ್ಲಮಾಡದೆ ದುಃಖಭರ 
ದಿಂದ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಅತ್ತು ಹೊರಳಾಡುತ್ತ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಳಿಕಾಲಯದ ಮಾರ್ಗ 



ಗೆ 
೨೬೦ ಮೂನತ್ಕೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ನನ್ನು ಜಡಿದುನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹತ್ತಿ ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ ಸಶಾನವನ್ನು ಹೊಳ್ಕನು.! 
" ಅಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದುಕೊಳ್ಳಿ ಯನ್ನು, ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಇಗೊ ಬೆಳಕಿನಿಂದ 
ಅಲ್ಲಿರುವ ಭೂತಭೇತಾಳಾದಿ ನಿಕಾಚಗೆಣಗಳಿಗೊ ಕೂಡ ಭಯಂಕರನಾಗಿ. 
ಕಾಣುತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆಯ ದೇವಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿದ 
ಕಣ್ಣು ಗಳೂ, ಬಾಡಿದ ಮುಖವೂ, ಬಿಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಮುರಿದ ಮಾಸೆಗಳೂ, ಕತ್ತ 
ರಿಸಿದ. ಕುತ್ತಿಗೆಯೂ, ರಕ ಕ್ಷಧಾರೆಯಿಂದ. ನೆನೆದುಹೋದ ಉಡಿಗೆಯೂ ಉಳ್ಳವ 
ನಾಗಿ ಕಡಿವಡೆದು ಕಾಳಿಕಾಂಬೆಯ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುನ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡು 
ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ತನ್ಮನ್ನುತಾನೇ ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಹಾ! ಪುತ್ರ ತಂದಿ: 
ಯಕ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಮೃತ್ಯುವಾದೆನೆ ? ಇನ್ನು ನನ್ನ್ನ ವಂಶಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಾರು? 

`ನನ್ನ ಗತಿಯೇನು ? ತಂದೆ ಬಂದರೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ಮಾದರೂ ಚೆ ಸುಮ್ಮ 
ನಿರಬಹುದೆ ? ಏಳು ಎಂದು ಮೈದಡವಿ ಮುಂಡವನ್ನು ರುಂಡವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ: 
ಸೇರಿಸಿ. ಹಡಿದು. ಮುಖನನ್ನು ಮುದ್ದಿಸಿ ಅಪ್ಪಿ ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾ 
ಕಂದಾ ! ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು _ಹೋದೆಯಾ | ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತ ಇಗೊ |: 
ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಬಂದನು ಏಳು ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುನೆಮಾಡು ! 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣನನ್ನು ದಾನಮಾಡಿ ವೈಭವದಿಂದ ಉತ್ಸವವನ್ನು 
ನೆರವೇರಿಸು ನಾನೇ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿ ನನ್ನ ಕುತಂತ್ರದಿಂದಲೆ ನೀನು ಸತ್ತೆ ನಿನಗೆನಾನೆ 

ಮೃತ್ಯುವಾದೆ ! ಆಹಾ ! ಮದನ ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ಮಡಿದಕಾರಣ ನೀನಿಲ್ಲದೆ. 
ನಾನು ಬದುಕಿರಬಾರದು ಇದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಹಂಬಲಿಸಿಕೊಂಡು 
ಅಳುತ್ತ ಕಾಳಿಕಾಲಯದ ಕಲ್ಲುಕಂಬಗೆಳಿಗೆ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ 

ಹೊಡೆಯಲು ತೆಂಗಿನ ಹೋಳಿನಂತೆ ತಲೆಯ ಚಿಪ್ಪು ಒಡೆದು ರಕ್ತ: 

ಸುರಿದು ಪ್ರಾಣವು ಹಾರಿಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯುತಾನು ಮಾಡಿದ 

ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗೆನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವನೊಡನೆತಾನೂ ಸತ್ತು 

ಕಾಳಿಕಾದೇವಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. ಇಂತು ತಂದೆನುಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ 

ಕಾಳಿಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಡಿದುಬಿದಿ ರುವುದು ಪಟ್ಟಿಣವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೊ! 

ತಿಳಿಯದು. ಅಷ್ಟುಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೋಳಲೋಗಿಗವದ ಸೂರ್ಯನು ಅಧರ್ಮ 

ವೆಂಬ ಕತ ಜಲೆಯನ್ನು ಹೊರನೂಂಕಿ ಧರ್ಮವೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆ. 

ಗುತ್ತ ಲೋಕನನ್ನುು ಎಚ್ಗ ರರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನೊ |! ಎಂಬಂತೆ ಉದಯ ' 

ರಾಗವು ತಲೆದೋರಿತು. ನಶ್ಚತ)ಗಳು ಕಂಗೆಟ್ಟವು. ತಾವರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದ 

ಮರಿದುಂಬಿಗೆಳು ಮೊರೆದು ಹೀಂಕರಿಸುತ್ತ ಹೊರಗೆಬಂದವು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ | 

ಎಚ್ಚತ್ತು ತಂತಮ್ಮ ನಿತ್ಯಕರ್ವಥಳನ್ನಾ ಚರಿಸಲು ಹೊರಬಿರು, ಆಗ ಕಾಳಿಕಾ 

ಜೇವಿಯಅರ್ಚಕನು ಪಾಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾನಮಾಡಿ ಶುಚಿರ್ಭೂಶನಾಗಿ ಮಡಿಯ ' 

ಕ | 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ ೨೬೧ 
ಕ್ಕ 

ನಸ್ತ್ರನನ್ನುಟ್ಟು ಆಗತಾನೆ ಅರಳಿದ ಹೊಸಹೂಗಳನ್ನು ತಿರಿದುತಂಡು ಪೂಜಾ 
ದ್ರವ್ಯಗೆಳನ್ನು ಅಣಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜನಿ 
ಸುತ್ತ ಗುಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳಹೊಕ್ಕು ಕಡಿದುಬಿದ್ದಿರುವ 
ಮದನನನ್ನೂ ಸತ್ತೊರಗಿದ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನೂ ಕಂಡು ದಿಗ್ಭಾ )೦ತನಾಗಿ ಆಹಾ! 
ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ! ಇಂಥ ಪಾಪಕಾರ್ಯವೂ ಉಂಟೆ? ನಿನ್ನೆಯರಾತಿ) ಪಟ್ಟಣ 

ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಧಿಕವಾದ ಮಹೋತ್ಸವವಾಯಿತು! ಚಂಪಕಮಾಲಿನಿ ಚಂದ »ಹಾಸರಿಗೆ 

'ಮದುನೆಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯೂ ನಡೆಯಿತು. ಚಂದ್ರಹಾಸನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊರೆ 
ಯಾದನು. ಕುಂತಳರಾಜನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತಾನು ವಾನಪ್ರ 
ಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಇಂಥ ಸಂತೋಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ! ದುಷ್ಟರು 

ಈ ಮಂತ್ರಿಗೂ ಅನನ ಕುಮಾರನಿಗೊ ಎರಡೆಣಿಸಿ ಹೀಗೆ ಕೊಲೆಮಾಡಿದಾರೆ ! 

ಶಿನಶಿವಾ ! ಇದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ ! ಇನ್ಫೇನುಗೆತಿ ಎಂದು ಭಯದಿಂದ 

ನಡುಗುತ್ತ ಓಡಿಬಂದು ದೊರೆಯಾದ ಚಂದ್ರ ಹಾಸನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ನಡೆದ 
ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಗೆಡಗಡನೆ ನಡುಗುತ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಚಂದ್ರಹಾ 
ಸನು ದುಷ್ಪಬುದ್ಧಿ' ಮದನರ ಮರಣವಾಕ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ಥಟ್ಟನೆ ಸಿಂಹಾಸನ : 
ದಿಂದೆದ್ದು ಮಂದಿಮಾರ್ಬಲದೊಡನೆ ಕಾಳಿಕಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯ 
ಗಾಯದಿಂದ ಕಡಿನಡೆದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮದನನನ್ನೂ ಕಲ್ಲುಹಾಯ್ಡು ತಲೆಯೊ 
ಡೆದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮರುಗುತ್ತ ಹಾಹಾಕಾರದಿಂದ ಅಳು... 
ತ್ತಿರುವ ಅನನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಭಯವನಿತ್ತು ಓಹೊ ! ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಹೆದರ 
ಬೇಡಿ ಹೇಗಾದರೂಮಾಡಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆಯ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ' ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ 
ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತೇನೆ ಹಾಗಿಲ್ಲವಾದಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಮಹಾ 
ಭಕ್ಕರರೀತಿಯಿಂದ ನಾನೂ ಭಕ್ತಿನಂತನಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ 
ಎ೦ದು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ, ಪುರೋಹಿತನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸನಮೂಹ 
ದೊಡನೆ ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗಿದನು. 

ಬಳಿಕ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೇದೋಕ್ತ ಕ)ಮದಿಂದ ಬಹ 
ರ್ಯಾಗನಿಧಾನದೆಲ್ಲಿ ಚತುರಸೃವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಆ ಆಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ 
ವೇದಮಂತ್ರಪುರಸ್ಸರವಾದ ಯಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಶೋಭಾ ಸಮಾನವಾಗಿ ಉರಿಯುವ 
ಅಗ್ಕಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಬಲಿದೀಪಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿ 
ಸುತ್ತ ಆಜ್ಯ ಪಾಯಸ ತಿಲರಾಶಿಗಳಿಂದ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಚುತ್ತ ದೇವಿ 
ಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಹಾಹುತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ಮ ಖಡ್ಡದಿಂದ 
ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ “ ಕೃಸ್ಥಾರ್ಪಣಮಸ್ಮು* ಎಂದು 
ಹೇಳುತ್ತ ಕಡೆಗೆ ತಲೆಯನ್ನೆ ಕರೆದು ಹೋಮಮಾಡಿ ಫೂರ್ಣ್ಯಾಹುತಿಗೊಡಬೇ 

ಘೆ 



೨೬.೨ ಮೂನತ್ಕೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ. | 

ಕೆಂದು ತನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಿದನು. ಆಗೆ ಜೀವಿಯು ಇನ್ನು ನಾನು 
ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಲೋಕವೆ ಹಾಳಾದೀತು ಕೆಲಸವೂ ಕೆಡುವುದು ಎಂದು 
ಹೆದರಿ ಜಗ್ಗೆನೆ ಪೀಠದಿಂದಿಳಿದು ಹಾರಿಬಂದು ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಕೈಯನ್ನು ಏಡಿದು 
ಕೊ೦ಡು ಅಯ್ಯಾ ! ದುಡುಕಬೇಡ ಸ್ಮಲ್ಪತಾಳು ನೀನು ಭಕ್ತಾಗ್ರಗಣ್ಯನೆ 
ಸರಿ! ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದೆನು. ಈ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ತನ್ನ ಕುತಂತ್ರ 
ದಿಂದ ತಾನಾಗಿ ಮಡಿದುಬಿದ್ದನು... ಮದನನು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ 
ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಇವೆರಡೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಛಾ 
ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಸನ್ನುಳಾದೆನು. ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎರಡು ವರ 
ಳನ್ನು ಕೇಳು ನಾನು. ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದೇನೆ ಈ ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನ್ನು ತೆ 
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಮೈದಡನಿ ಮನ್ನಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದಳೆ 

ಆಗೆ ಚಂದೃಹಾಸನು ಕಾಳಿಕಾಂಜಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ಕಾಲ್ಗೆರಗಿ ನಿಂತು 

ಕೊಂಡು ಅಮ್ಚ್ಯಾ |! ಸರ್ವಮಂಗಳೆ ! ನೀನು ತ್ರಿಲೋಕಜನನಿ ! ನಿನಗೆಮಿಂಚಿದ 

ದೈವವೇ ಇಲ್ಲ ! ನಿನ್ನ ಕಬಾಕ್ಸವೊಂದಿದ್ದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಕೈಗೂಡಿ 

ದಂತೆಯೆ | ಸರಿ ಭಕ್ಕವತ್ಸಲೆಯಾದ ನಿನಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದು 

ದೇನಿದೆ ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕರುಣವುಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಜನ್ಮ್ರಜನ್ವಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ 

. ವಿಷ್ಣುಭಕ್ಕಿಯು ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಒಂದು. ನನಗೋ 

ಸ್ರ 

ಸ್ಕರವಾಗಿ 'ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮದನನೂ ಅವನ ತಂದೆ 

ಯಾದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯೂ ಪ್ರಾಣಸಹಿತರಾಗಿ ಬದುಕುವುದು. ಮತ್ಕೊಂದು 

ಈ ಎರಡು ನರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ! ಎಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು, 

ಬಳಿಕ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆಯು ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಮನಸ್ಕೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ನೈದಡನಿ 

ಮುದ್ದಿಸಿ ಅಯ್ಯಾ ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ವಿಷ್ಣ್ಯುಭಕ್ಕಿಯುಳ್ಳೆ 

ಎರು ಯಾರೊ | ಆನರೇ ನನ್ನ ಭಕ್ಕರು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ 

ನೀನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ಕಿಪರಾಯಣನಾಗಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾನು 

'ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿದೆನು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ಕಶಿಕೋಮಣಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಕಥೆ 

' ಯನ್ನು ಭಕ್ಕಿನಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಯಾರು ಬರೆದು ಓದಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳುವರೋ ಅನ 

ರಿಗೆ ಸ್ಕಿರವಾದ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ಕಿಯುಂಟಾಗುವುದು ? ಅಂಥನಕೇ ನನ್ನು ಭಕ್ತರು 

ಅವರಿಗೆ ಕೋರಿದ ಕೋರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಡುವುವು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಯ 

ಕೆಗೆ ಬದಲುಂಟಿ ? ಎಂದು: ಹೇಳುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನಾರೂಢಳಾ! 

ಮೌನದಿಂದಿದ್ದು ಕಣ್ಣೆಕೆಯಲು ಅನಳ ಎದುರಿಗೆ ಶುಭ್ರವಾದ ಕಾಂತಿಯಿಂಔ 

ತೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಿಯೊಂದು ಆವಿರ್ಭವಿಸಿತು. ಆಗೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆಯ್ದ 

ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನ ಮಸ್ಕಕದಮೇಲೆ ತನ್ನು ಹಸ್ತವನ್ನಿ ಟ್ಟು 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೨೬೬ 

ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದನೋಡಿ'ವಿಷ್ಸ್ಟು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅನೆಸಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಉನದೇಶಿಸಿ * 

ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ನಿನ್ನು ಶೋರಿಕೆಯು ಕೈಗೊಡಿತು 

ತ್ರಿ. ಲೋಕವೀರನಾಗಿ)ಕೀರಿ ಕಾಲಿಯಾಗಿ ಬಾಳು ! ಎಂದು ಹರಿಸಿದಳು. 

ಸ ತ 

ಗಂದ ಹಾಸ. ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ... 

.... ಆಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಮುಖವು ಕಳೆಯೇರಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು ಬುದ್ಧಿಯು 
ಚುರುಕಾಯಿತು ಸಂತೋಷವು ಉಕ್ಕಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಇದರಿಂದ ಸಂತುಷ 3 
ನಾಗಿ ಅನನು ಅಂಬೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ! ಕೈಮುಗಿದು ಕಾ೦ಭವಿ ಶಂಭುಮಾಯೂ 
ವಿಲಾಸಿನಿ ವಿಸ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಥಳನಿವಾಸೆ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಕಾಳಿ ಚಂಡಿ 
ಚಾಮುಂಡೆ ಮಂತ) ಮಾಲೆ ಸಂಧ್ಯಾಸ್ವರೂಪೆ ಗಾಯತ್ರಿ ನಿಗಮನಂದಿತೆ ಆಮ 
ಪೂಜಿತೆ ಆರ್ಕೆ ಅನಂತಗುಣಭರಿತೆ ವಂದೆ ಕಲ್ಯುಣಿ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೆ ಬಾಜ 
ಮಾಹೇಶ್ಚರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪೆ ನಿರುಷಮಫಲದಾಯುಕಿ 
ದುರಿಶವನಕುಶಾರೆ ದುರ್ಜನವಿದಾರೆ ಪುಣ್ಯರೂಪೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಪರಮಪಾವನೆ 
ಕವಿಜನಸ್ತುತ್ಕೈ ಕಾಮರೂಪಪ್ರಿಯೆ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಭರಣೆ ಕರುಣಾಮಯೆ ಶರ 
ಹಾಗತರಕ್ರಕಿ ಸಲಹುಸಲಹುಎಂದು ಹೊಗಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ ದೇವದುಂದುಫಿಗಳು 
ಮೊಳಗಿದುವು ದೇವತೆಗಳು ಗೆಗನತಳದಿಂದ ಹೂಮಳೆಯನ್ನುು ಕರೆದರು ಮಂಗಳ 
ವಾದ್ಯಗಳು ಭೋರ್ಗೆರೆದುವು. ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಮದನನೂ ದುಸ್ಟಬು 
ದಿಯು ಮಲಗಿದ್ದವರು ಏಳುವಹಾಗೆ ಹೊರಳಾಡಿ ಮೈಮುರಿದರು. ಅವರ 
ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿಯೇರಿತು ಅಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿತು ಹುಸಿನಗೆ 
ಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತ ಇಬ್ಬರೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಚಂದ್ರಹಾಸನು 
ದುಸ್ಟಬುದ್ಧಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮದನನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಸಭರಿತ 
ನಾದನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವರೆಲ್ಲರೂ ಆಹಾ | ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಮಣ 



ತ 

೨೬೪ ಮೂನತ್ತ್ಕೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಮೆಯನ್ನು ನಿನುಹೇಳೋ 9! ಈ ಗೆಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದು 
ಕಿಸಿದ ಮಹಿಮರುಂಟಿ ? ಇದು ಹೊಸದು ಇವನು ಲೋಕಸಪೂಜ್ಯನಾದೆ 
ರಾಜನೇ! ಸರಿಎಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಿರಲು ತಂತ್ರಜ್ಞನೂ ಮಂತ್ರಶಕ್ಕಿವಿಕಾರದನೂ 
ಆದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ತನ್ಮಸ್ಟುಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನಾಚಿಕೆಪಟ್ಟು ವಿಷ್ಣ್ಯುಮಾಯಾವಿಲಾಸ 
ವನ್ನು ನೆನೆದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿಯುತ್ತಿರಲು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರಿದು 
ಕೊಂಡು ಆನಂದಭರಿತನಾಗಿ ಮಾನಭಾವಂದಿಕೊಡನೆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 

ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಒಸಗೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಏಸ್ನರಿಸಿ ತಾನು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು 
ತನ್ನ ಮಂತಿಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಚಂದೆನಾನತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. ಕುಳಿಂದನನ್ನು ಅನನ 
ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೂ ತನ್ನಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖದಿಂದ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗೆ 

ಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಚಂಪಕಮಾಲಿನಿ ವಿಷೆಯೆಯರನ್ನು ಲೀಲೆಯಿಂದ ಆಳುತ್ತ 
ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂಜೀವಿಯರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾವಿಷ್ಥ್ಯವಿನಂತೆ 

ತೇಜೋಮಯನಾಗಿ ಆ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಪರಮಸಂತೋಷದಿಂದ ವರ್ಮಿಸುತ್ತ ರಾಜ್ಯ 

ಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಕಾಲದಮೇಲೆ ಚಂಪಕಮಾಲಿ 

ನಿಯ ಬಸುರಿನಲ್ಲಿ ಪದ್ವ್ಯಾಕ್ರನೆಂಬ ಮಗನೂ, ವಿಷಯೆಯ ಬಸುರಿನಲ್ಲಿ ಮಕರಧ್ಯ 

ಜನೆಂಬ ಮಗೆನೂ ಹುಟ್ಟ ತಂದೆಗಿಂತ ನೂರ್ಮುಡಿಯಾದ ಕೌರ್ಯಧೈರ್ಯಗೆಳುಳ್ಳಿ ವ 

ರಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಸರಾಯಣರಾಗಿ ಕೀರ್ಮಿಯಿಂದ ಬಾಳುತ್ತ ವಿನಯದಿಂದ ತಂಡಿ 

ತಾಯಿಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವರು. ಇವರಿಗೆ ತಂದೆಯಾದ 
ಚಂದ್ರಹಾಸನಿಗೆ ಮುನ್ನೂರುವರ್ಷ ನಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಗೆ 

ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಈಗಲೂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ಕನಾಗಿಯೆ ರಂಜಿಸುತ್ತಿ ರುವನು, 

ಎಲೈ ಆರ್ಜುನನೆ ! ಕೇಳು ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಮಗುವು ಸಾಲಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬಾಯಿ 

ಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಷ್ಕ 

ಗೆಳೆಲ್ಲ ಬಯಲಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ನರವಾದ ರಾಜ್ಯಲಾಭವೂ ಶ್ರೇಯಃನ 

ರಂಪಕೆಯೂ ಕೈಗೊಡಿತೆನ್ನುವಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಪ್ಪದೆ ಸಾಲಗ್ರಾಮುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ತೀರ್ಥಪ್ರಾಶನ ಬಲದಿಂದ 

ವಿಷ್ಣು ಕಥಾಲಾಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುನ ಪುಣ್ಯಾತ್ವ್ವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಂಥ ಸುಕೃತಿ 

ಪರಿಪಾಕಪುಂಟಾಗುವುದೊ! ಹೇಳಲಾರೆ | ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸದ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ` 

ಇಲ್ಲನೆಂದು ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ತಿ ುರೋಕಸಂಜಾರನಿರತನಾಗಿ, ದೇವರ್ಷಿಗಣ 

ಸಂಸ್ಕ್ಯುತನಾಗಿ, ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸಪುಕ್ರನೆಂಬ ಪ್ರಖ್ಯಾಕಿ 

ಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ನಾರದಮಹಾಮುನಿಯು ಗೆಗನತಳದಿಂದವತರಿಸಿ ಕುಂತಳ 

ನಗರದ ಬಹಿರುದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇವಪು6 

ನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ: ಮೈದುನನಾದ ಮಧ್ಯ ಸಾಂಡನನಿಗೆ ಪರಮಭಾಗವತ್ತ 
ಕ 



(34) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ೨೬೫ 

'ಪ್ರಣ್ಯಾತ್ವನಾದ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪಂಡಿತಸಾನುರ ಪೋಷಕನಾದ ಚಂದ್ರ, 
ಹಾಸನ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಲು ಭಕ್ತಶಿರೋಮಣೆಯ ಕಥಾಮೃತವನ್ನು 

ಪಾನನಾಡಿ ಅರ್ಜುನನು ಆನಂದಭರಿತನಾದನೆಂಬಕ್ಬಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸ 

ದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಯೃ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯನಣಾನ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಪುರೀ ನಿಲಯ ಕವಿನಾಗಶರ್ಮ ಪ್ರಣೀತಮಾದ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾ 

ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮೂನತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶ್ರೀ. 

-ಲಧ್ರಾಘಾಣಾಧೆಯ ಲಂ. 

ಮೂವತ್ತೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಬಕದಾಲ್ಬ್ಯರ ಕಥೆ. 

ಕೃಷ್ಠ್ವಾರ್ಜುನರು ಬಕದಾಲ್ಭ್ಯರೊಡನೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದುದು. 
ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಕೇಳು ! ಹೀಗೆ ನಾರದಖಸಿಯು 

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಥಿಯನ್ನು ಶೇಳಿದೆಯಲ್ಲ್ವಾ ! ಅನಂತಂದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯೊ 
ಡನೆ ಕೂಡಿದ ಅರ್ಜುನನ ಯಾಗಾಶ್ಮಗಳು ಕುಂತಳನಗೆರದ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಡೆ 
ಯುತ್ತಿರಲು ಮೂರುಲೋಕಗಳನ್ನು ಮುತ್ತುವಂತೆ ಸೇನೆಗಳ ಪದಹತಿಯಿಂ 
ದೆದ್ದ ಕೆಂದೂಳಿಯು ಆಗಸವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಆವರಿಸಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ್ಯೂ 
ರಿನ ಹೊರನಳೆಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ಮೆಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆಯನ್ನು 
ಕಂಡ್ಕು ಅದರ ಪಟ್ಟದಲಿನಿಯನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಚರರು ತನ್ನು ದೊರೆಗೆ 
ಹೇಳಲು ಆ ಚಾರಕರ ಮಾತನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ ಚಂದ್ರಹಾಸನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪದ್ಧ್ವಾಕ್ಷ 
ಮಕರಧ್ಸಜರಿಬ್ಬರೂ ಆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕಟ್ಟ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ 
ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿ ಇಂತೆಂದರು:- -ಜಿಯಾ ! ಕುಂತೀಪುತ್ರನ ಯಾಗಾಶ್ಚಗ 
ಳಾದ ಈ ಕುದುರೆಗಳು ಲೋಕಲೋಕಗಳನಲ್ಲಿಯೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ 
ಬಂದವು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯ ಕಟ್ಟದೆವು. ಇನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವು 
ದಕ್ಕೆ ಬರುವನರನ್ನು ಯುದ್ಧಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎನಲ್ಕು ಸಂತು 
ಚಿತ್ತ ನಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಗಿದನ್ಪಿ ಅಯ್ಯಾ ! ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂ 
ದಿನಿಂದಲೂ ಯಾವ ದೇವನನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೋ ಆ ದೇವ 
ದೇವನು ಈದಿನ ಅರ್ಜುನನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿಬಂದು ನಮಗೆ ಪ )ತ್ಯುಸ್ಸನಾಗುವನು, 
ನಾವು ಪುಣ್ಳವಂತರಾದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂದರ್ಶನವು ನಮಗುಂಟಾಗುವುದು. 
ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗ ಅದೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸ್ಥರೂಸವಾದುದು. ಉಳಿದ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ 
ಗಳಿಂದ ಫಲವೇನು ? ಧರ್ಮರಾಯನ ಯಾಗದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಚ್ರಿದುದ 



೨೬೬ ಮೂನತ್ತೆಂಡನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ರಿಂದ ನಮಗಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ? ಹತ್ತುವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಪಾರಿ 
ಪಾಲಿಸಿರುವ ಈ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಹ್ಜಿಕೊಂಡರೆ ಧರ್ಮಸ್ಟರೂಪನಾದ 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಯಾಗವು. ಕೊನೆಗಾಣಲಾರದು. - ಯಜ್ಞಾ ರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 

ಮೂರೇಪಕ್ಷಗಳು ಉಳಿದಿರುವುವು. ಆದ೫ಾರಣ ನೀವು ವಿನಯದಿಂದ ಈಕುದುರೆ 

ಜ್ರ ಪ ಕ-ೂಟಲಕ 

ಗಳನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೊಪ್ಪಿಸಿ,' ಯಾಗವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗುನವರೆಗೂ ಕುದುರೆಗೆ ' 

ಕಾವಲಾಗಿದ್ದು ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ತಂದೆಯ 

ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಪದ್ವ್ವಾಕ್ಷ ಮಕರಥ್ಸಜರಿಬ್ಬರೂ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಬ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಚತುರಂಗಬಲದೊಡನೆ ಹೊರಟರು. 

ಇತ್ತ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಬಳಿಕ ತನ್ನು 
ಮೂಲಬಲದ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂದರ್ಶನ ಲೋಲುಪನಾಗಿ 

ಪುರದ ಬಹಿರುದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಲು ಮೇರೆದಪ್ಪಿದ ಮಹಃಸಮುದ್ರ 

ದಂತೆ ಅರ್ಜುನಸೇನೆಯು ಇದಿರಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಚಂದ್ರಹಾ 

ಸನು ಯುದ್ಧಾಭಿಮುಖನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು, ಶ್ರೀಹರಿಯು ತನ್ನ ಸೇನಾಜನರನ್ನು 
ಚಕ್ರವ್ಯೂಹರೂನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತಾನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ 

ಶಂಕಚಕ) ಗದಾಪದ್ಮಶೋಭಿತಮಾದ ಚತುರ್ಭು ಜಗಳಿಂಡೊಪು ಬನ ಕಮ 

ನೀಯಾಕಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಚಂದ ಸ್ರಹಾಸನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ರಥವನ್ನು ತಂದು 

ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಫೆ ಅರ್ಜುನನೇ ! ಭಾಗನತಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು 

ನೋಡಿದೆಯಾ ; ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜುನನು ಮಾಧವಎಧ್ಯಾನ 

ಪರಾಯಣತೆಯ ಸಂತೋಷಸದಿಂದುಬ್ಬುವ ಮುಗುಳ್ಳಗೆಯಿಂದಲ, ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು 

ಪ್ರಸಾದ ತುಲಸೀಮಾಲೆಯನ್ನು ಮುಡಿದ ವೈ ಭವದಿಂದಲೂ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ 
ಡಿ 

ಶಿರಸ್ಸಿನೊಡನೊಪ್ಪುವ 'ಸತ್ವಗುಣದಬೀಡೋ ! ಎನ್ನು ವಂತಿರುವ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತ 

ನಾದ ಆ ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಕಣ್ಣ್ಯಾರೆಕಂಡು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯಜ ' 

ಸುಕೃತದಿಂದೀತನ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಎಲೈ ದೇವದೇವನೇ |! ಅದು ಹಾಗಿ 

ರಲಿ ! ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾ ಪನೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸು. ಜ್ಞಾ ನವೃದ್ಧನೂ, ವನಯೋನೃ್ಭ 

ದ.ನ್ಕೂ ತಪೋವ್ಸದ್ಧನೂ ಆದ ಈ ದೊರೆಯನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಬಗೆಹೇಗೆ? ದಯ 

ದ್ೆ ೨ 

ಮಾಡಿ ಹೇಳು (ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು 

ಎಲೈ ಪಾರ್ಥನೇ ! ಇವನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿ 

ಸುತಿ ರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಇವನಿಗೊಲಿದಿರುವೆನು. ಅದಕಾರಣ ನನ್ಫ ದಿವ್ಯ 

ರೂಪನನ್ನ್ವೀತನಿಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿರಾಟಸ್ಕರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ 

ಶಂಖಚಕ )ತೌಮೋದಕೀ ಸದ್ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಲ್ಲಿಹಿಡಿದು ನೀತಾಂಬರಂನನ್ನುಟ್ಟು | 

ಕೌಸ್ತು ಭರತ್ಕಬೊಡನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಾಳಿ, ಲಾವಣ್ಯ 

ನ 
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ಪ)ವಾಹೆದಿಂದುಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವಾಂಗೆಸುಂದರವಾದ ನಗೆಮೊಗದ್ಗ 

ಪೊಗರಿನಿಂದ ಮೂಜಗವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತ ಅರ್ಕುನನ ರಥಾಗ್ರೆದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು : ಕಂಡು ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಪುಳಕಿತಸರ್ವಾಂಗಸಂಭ್ರಮನಾಗಿ, 
ಭಕ್ಕಿರಸಪ್ರವಾಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತ ತನ್ನು ತೇರನ್ನಿಳಿದು ಬೇಗಬೇಗನೆ 
ಬಂದ್ಕು, ಕೋನುಲಪದಯುಗೆಳನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, 

ಸಾಸ್ಟಾಂಗೆಪ್ರಣಾಮನಂಗೈದು, ವಿಧಿಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಣಿಮಣಿದು. ನಮಸ್ಕರಿ 

ಸುತ್ತಿರಲು, ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಆತನನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಗಿಯನ್ಪಿ 

ಮೈದಡವಿ -ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅರ್ಜುನನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಫೈ 

ಪಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಧರ್ವಮೂ ರ್ತಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಡು, ಧ್ರುವನಿಗೆ ಸಮಾನ 

ನಾಗಿ, ಪಾಂಡಿತ್ಯಮಂಡನನನಾಗಿ, ಅತಿಬಲರಲ್ಲಿ ಅಗ್ಲೆಳೆಯನೆನಿಸಿ, ಧರ್ವಿಯಾಗಿ 

ರುವ ಈ ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನು ಕಂಡು ಇಆಲಂಗಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನಿರಬಹುದಜಿ ! ಬೇಗನೆ 

ತಕ್ಕೆ)ಸಿ ತಬ್ಬಿಕೆ ಎಂದನು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನನು ಸ್ವಾಮಿಾ 

ಮನ್ನಿಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅನ್ಯರು ಆಲಿಂಗಿಸುನಂತೆ ನಾನೆಂ 

ದಿಗೂ ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲಾರಿನು. ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವೆ ಬೇರೆ ಭಾರತಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 

ಆಲಿಂಗನವು ಭಯಾವಹಮೆಂದು ಭೀಷ್ಮರು ನನ್ನೊಡನಾಡಿದುದು ಸಹಜವಾಗಿರು 

ವುದು. ಆದಕಾರಣ ಯುದ್ಧವೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಿಲ್ಲವಾದರೆ ಮುದುಕನಾದ 

ಈತನಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯು 

ಅಯ್ಯಾ ! ನನ್ನ್ನ ಶರಣರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅಪರಾಧವೆ ? ಪೂಜಿಸಿದರೆ 
ಪಾಪಬರುವುದೆ ? ಸತ್ವರಿಸಿದರೆ. ಸಂಸಾರಬಂಧವಿರುವುದೆ ? ಸದಾ ಭಕ್ತರ 

ಅಂತರಂಗೆದಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಸಂಯುಕ್ತನಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವೆನು, ಎಲೈ 
ಮೂಡನೇ . ನಿನ್ನ ಮರುಳಾಟವನ್ನು ಬಿಡು ಬೇಗನೆ ಈ ಚಂದ್ರಸನನ್ನು ಆಲಿಂ 
ಗಿಸು. ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಹಸ್ರ ಕಾಪಿಲಗೋಥೇನುಗಳನ್ನು ದಾನಮಾಡಿ 

ದಷ್ಟು ಫಲವುಂಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯಹೇಳಲು ಕುಂತೀಕುಮಾರನು ಆಗೆ ಚಂದ 
ಹಾಸನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಬಳಿಕಾ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು 
ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಅಯ್ಯಾ !. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೂಡೆ ಜಗೆಳವಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಧರ್ಮಾ 
ಧ್ವರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಬರುವುದೆಂದರಿತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುದುರೆಗಳೊಡನೆ ಕಳುಹಿ 
ಅಶ್ವರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬರುವಂತೆ ಸೇಮಿಸಿರುವೆನು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಿ ಫಲ 

ವೇನು? ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆಶ್ರಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪ್ರತ್ಯ ಶ್ಪನಾಗಿರುವಲ್ಲಿ 
ನನ್ಮುಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವೇನಿದೆ? ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರಿದು ಕುದುರೆ 
ಗಳನೆಣ್ಠಬ್ಬಿಸಲು, ಮಕರಧ್ರಜ ಪದ್ವ್ವಾಕ್ಷರು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು 

ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು... ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ನಹವಾದಬಳಿಕ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ಅವ 
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ೆಲ್ಲರನ್ನು ನಗರಕ್ಕೆ ರೆದುತಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸ್ಕ, ಮೈಪುಳಕಗೆಳು. 
ಮೇರೆತಪ್ಪಿದ ಸಮುದ್ರದ ತೆಕೆಗಳಂತೆ ಉಬ್ಬು ತ್ತಿರಲು. ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ : 
ಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಗಾಲನನೆಂಬ ಪ್ರಕೋಹಜತನ ಮೂಲಕ ಪೂಜಿಸಿ, - 
ದುಸ್ಕಬುದ್ಧಿ ನುದನರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು, ಅವರು ನಿರ್ಧೂ : 
ತಕಿಲ್ಫಿ ಸರಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು. 

ಬಳಿಕ ಆ ಪಹ್ಟಿಣದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹರುಸದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಂದರ್ಶನ 
ಮಾಡಿ ತೀರ್ಥಪ) ಸಾದವನ್ನೂ ಸ್ಪೀಕರಿಸಿ ಆನಂದಭರಿತಗಾಗಿ ಮೋಕ್ಸಭಾಗಿಗಳಾ 
ದರು, ಆಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸನು ತನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರೃ್ವಸ್ವದೊಡನೆ ಶ್ರೀಹ 
ರಿಯ ಪಾದಗೆಳಿಗೊಪ್ಪಿಸಿದನು. ಆಹಾ ! ಭಕ್ಕವತ್ಸಲನಾದ ಹರಿಗೆ ಅವರಿ 
ವರು ಕೊಡುವ ಅಲ್ಪವಸ್ಥುಗೆಳಲ್ಲಿ ಆಸೆಯುಂಟಿ ? ಆತನು ಅರ್ಜುನನ ನಿರೂಪ 
ದಂತೆ ಮಕರಧ್ವ್ಯಜನಿಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು. ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮವನಸ್ಸುಗೆ 
ಳನ್ನು ಚಾರಕರಮೂಲಕ ಹಸ್ಮಿನಾನತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತಾನು ಮೂರುದಿನಗಳ 
ವರೆಗೆ ಆ ಸಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿದ್ದು. ಕುದುರೆಯೊಡನೆ ಹೊರಟನು. ಆಗೆ ಚಂದ್ರಹಾ 
ಸನು ಶನ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಪ್ಪಾ ! ನಾನು ಮುದುಕನಾದೆ. ಕೃಷ್ಣ 
ದರ್ಶನವಾದಬಳಿಕ ನರರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗದೆ ಇರಲಾರದು. ಆದಕಾರಣ ಯಾಗ 
ಪೂರ್ಕಿಯಾದಬಳಿಕ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಗೊಪ್ಪಿಸುವೆನು. ನೀನು 
ಸಂತೋಸಚಿತ್ಮನಾಗಿ ಸುಖದಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರು ಎಂದು 
ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮೂಲಬಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಹೊರಟನು. : 

ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಚಂದ್ರಹಾಸನನ್ನುು ಕುರಿತು ಅಯ್ಯಾ ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ 

ನಿನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಪುತ್ರಸಂಪತ್ಮುಗಳೂ 

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಳೂ, ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಹರಿಭಕ್ಕಿಯೂ ಸ್ಕಿರವಾಗಿರಲಿ | 

ಎಂದು ಪರವನ್ಮು ಕೊಟ್ಟು, ಅವನೊಡನೆ ಹೊರಟು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ' 

ಸುತ್ತಿ ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಬಳಿಕ ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಉತ್ಕರದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಟು ಭೂಮಾರ್ಗವನ್ನ್ಮು : 

ಕಳೆದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಾ 

ವನ್ಮು ಕಾಣದೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಶಿಹರಿಯು, 

ಅರ್ಜುನ, ಮಯೂರಧ್ಯಜ್ಯ ಮನ್ವಥ, ಬಭ್ರುವಾಹನ, ಹಂಸಧ್ಯಜರು ಗೆಗೆನ 

1 

4 

ಮಾರ್ಗದಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಶೂರರಿಂದು ತಿಳಿದು ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ' 

ಹೊರಟು, ಸಮಃ:ದ)ದತೀರದಲ್ಲಿ ಚತುರಂಗಬಲನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತಾನೂ ಸಮು 

ದ್ರವನ್ಮು ಹೊಕ್ಕನು. ಬಳಿಕ ಅರ್ಜುನನ ಕುದುರೆಗಳೆರಡೂ ಸಮುದ್ರದ ನಡು 

ಗೆಡ್ಮೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದಾನೊಂದು ದ್ವೀಪವನ್ನು `ಸೇರಲು, ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳೊಡನೆ | 
೨ 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ. ೨೬೪ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೂ ಅಶುರ್ನರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ' ಅಪ್ಲಿ ಯೋಗಾರೂಢನಾಗಿ ಸಣ್ಣುಚ್ಚಿ * 
ಕೊಂಡು ನಶ್ಚರವಾದ ಈ ದೇಹನನ್ನು ನಂಬಿರಲಾರೆನೆಂದು ಬಿಸಿಲಜಳಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ 
ನಾನಾರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೊಂದು ತರಗೆಲೆಯನ್ನು ತಲೆಗೆ ನುರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು, 

. ತಪಸ್ಸುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಕದಾಲ್ಬ್ಯ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 
ಆತನು ಕಣ್ಣೆರೆದುನೋಡಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸ್ರಣಿಕರಾದ 
ಮಾನವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೆಇಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ನನಗಾದರೋ ಈ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ 

ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಆಯುಸ್ಸೂ ಅಲ್ಬವಾಗಿರುವುದು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಇಂತಹ 
ಸುಖವಾಗೆಲಾರದೆಂದು ಹೇಳಲು ಅದನ್ನು ಶೇಳಿ ಆಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ತೆ ನಾಗಿ ಅರ್ಜು 

ನನು ಬಕದಾಲ್ಫ್ಯ್ಯಮುನಿಯನ್ನು ಕುರಿತ, ಸ್ವಾಮಾ ! ನಿಮ್ಮ್ಮ ಮೊಳೆಕಾಲುಗೆ 
ಳೆಫ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಿಂಶುಕವೃ ಶ್ರದಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿ ಸಕ್ಷಿಗೆಳು ಗೊಡುಕಟ್ಟ ಬಾಳುತ್ತಿ 

ರುವುವು. ಮೃಗೆಸಮೂಹವು ಆ ಮರಕ್ಕೆ ತನ್ನು ಮೈಯುಜ್ಜಿ ಮೈದೀಂಟೆ 

ಯನ್ಮು ತೀ(ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವು ? ತೊಡೆಗಳಬಳಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ನಾನಾಛಿದ್ರವಿವರಸಿ 
ರ್ವಿತವಾದ ಹುತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸರಗಳು ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುವು. ಸರ್ಪಗಳು 

ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೈಮೇಲೆ ಓಿಡಾಡುತ್ತಿರುವುವು. ಶಿವಶಿವಾ ! ಹೀಗಿ 
ದರೂ ವಾಸನಾಡುವುದಕ್ಕೊಂದು ಮನೆಯನ್ನ್ವೇಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ? ಕೈಯಲ್ಲಿ 
ಹಿಡಿದಿರುವ ಈ ಎಲೆಯೊಂದರಿಂದ ಫಲವೇನು ? ಎಂದನು, ಬಕದಾಲ್ಫ (ನು 
ಅಯ್ಯಾ ! ಕನ್ಯಾಪರಿಗೆಹರೂಪದಿಂದ ಧರಿಸುವ ಗೈಹಸ್ಮಾಶ್ರಮಧರ್ಮವು 
ದುಃಖಭಾಜನವಲ್ಲನೇ ? ಅಂತಪ್ಪ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರು ಗುಣಾಗುಣ 
ಗಳನ್ನೂ, ಕೃತ್ಯಾಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೂ, ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ಗೆಳೆನ್ಶು ಬಲ್ಲರೆ ? ಹೀಗಿರು 
ವವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಕೈಗೊಡುವುದೇ ? ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸುಖಕ್ಕೆ ವೋಸಹೋಗಿ 
ಅಧೋಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಬಳಿಕ ಜನನಮರಣ ಜರಾದುಃಖಗೆಳು 
ಬಂದೊದಗುವುವು. ಅಕಟಕಟಾ ! ಹೆಂಗಳ ಮೋಹದಿಂದ ಭಾಂತರಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ 
ಸಮೂಹದವರು ಹುಟ್ಟುಸಾವುಗಳ ತೊಡೆಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಿರುವರು. 
ಆಹಾ ! ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ! ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ 
ಸಾಕಲಿ ! ಭೂಮಿ, ಜಿಳೆ, ಬಾಳು, ಐಸಿರಿ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಲಹಲಿ | 
ಸಂಪಾದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಆರೈವ ಮಾರ್ಗೆವಾವುದು. ವೇದ 
ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನೋದಿ ಎಂತು ನನ್ನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳಲಿ ! ಎಂಬ ಚಿಂಕೆಗಳಿಗೆ ನಶನಾಗಿ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೊರೆದು 
ಆಸೆಯಂಬ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಿಗಿನಡೆದು ಈ ಪ)ಸಂಚವು ನಾತವಾಗುತ್ತಿರುವು 
ದಲ್ಲಾ ಟ ಆದಃಾರಣ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಆಶ್ರನು ಪರ್ಣಕಾಲೆಗಳ 
ತೊರದು, ಈಗಲೋ ಇನ್ಫ್ಪಾವಕಾಲದಲ್ಕ್ರೋ ಬಿದ್ದುಹೋಗುನ ನಶ್ವರವಾದ ಈ 



೨೭೦ ಮೂನತ್ತೆರಣನೆಯ ಸಂಢಿ: ` 

ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಏನು ? ಎಂದು ತಿಳಿದು ತಲೆಗೆ ತರಗೆಲೆಯನ್ನು 
ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊತ್ತುಗಳೆಯುತ್ತಿರುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಆಶ್ಚರ್ಯ 

ಯುಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಶಿನಶಿವಾ ! ನಿಮ್ಮಂಥ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ 
ವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ? ಈ ತರಗೆಲೆಯು ಎಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಮರೆಯಾ 
ಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸಗೊಳಲು ಖುಸಿನರ್ಯನು ಇಂತೆಂದನು. | 

ಆಯ್ಯಾ ! ಬಹು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ರೋಮಶಕರೆಂಬವರು 
ಬೇರೆಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಜನರು ಹುಚ್ಚಿ ಸತ್ತರು. ಸತ್ಯಲೋಕವನ್ನು 

ಆಳಿದ ಚತುರ್ಮುಖರು ಇಪ್ಪತ್ನುಜನ ಇದುವರೆಗೆ ಸತ್ತೊರಗಿದರು. ಮಹಾಪ್ರ 

ಳೆಯದಲ್ಲಿ ವಾರಿಯೇ ಸರ್ವ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಆನರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಮಠಗಳು 

ನಿಲ್ಲಲಾರವೆಂದರಿತು ಈ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವೆನು. (ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಸಾರಿಗೊ ಆಗುವ ಜಲಪ್ರಳೆಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾನೇಕ ರೆಂಬೆಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಚಿಗು 

ರಿಡುದು ಹೊಳೆಯುವ ಒಂದಾಲದಮರವು ಕಾಣಿಸುವುದು. ಆ ಮರದ ಒಂದೆ 

ಲೆಯಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾಲುಜೆರಲನ್ನು ಕೈದಾನವರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಮುಖಸಂಕಜ 

ದಕ್ಷಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಲೂ ನಗುತ್ತಲೂ ಮಲಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನನ್ನು 

ಕಂಡೆನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿ ವಟಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಹರಿಯು 

ಇದುವರೆಗೊ ದೂರದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮೈೈನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವನು. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯನಾದೆನು. ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯು 

ಕೈಗೊಡಿತು. ಇವನನ್ನು ಮರೆಹೊಗುಪೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು 

ನೋಡಿ ನಸುನಕ್ಕು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಎಲೈ ಜಗನ್ಮಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ! ನೀನು 

ಆಲದೆಲೆಯಮೇಲೆ ಬಾಲೆಲೀಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಪರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಕಾಂತನಾಗಿ ಲೋಕತ)ಯನನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಪನಿತ ವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿ 

ಸಿದ ಹೊರತು ನಾನು ಸಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನುಡಿದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮೂ 

ರ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದಾಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು ಆಯ್ಯಾ [ 

ನಮಗೆ. ಮನೆಯಿಲ್ಲವಾಗಿ ಸದಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಇವನ ದೇಹವೇ ನನ್ಶಮನೆ. ಆ ಮನೆ 

ಯಕ್ಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಸುಕೂಲೆಯಾದ ಹೆಂಡತಿ ಮುಕ್ತಿಕಾಂತೆ. ಇವುಹೊರತಾಗಿ 

ಬೇರೆಮುನೆ ಮಡದಿಗಳಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ತಲೆಗೆ ತರಗೆಲೆ 

ಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕಃ 

ಬಳಿಕ ಅರ್ಜುನನು ಸ್ವಾಮಿಾ ! ಇಪ್ಪತ್ತು ಬ್ರಹ್ವೆಸಶ್ಚಿವನ್ನು ನೋಡಿದ 

ನಿಮಗೆ ಗುರುತ್ವವು ಸಲ್ಲದೆ ? ಮಹಾಪುರುಷರು ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನಗಳು ಬದುಕಿ 
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವೇ 

ರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲವೆ ? ಶಿವಶಿವಾ ! 
| 

ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಧರ್ಮರಾಯನ ಯಾಗವು ಪೂಕಿ! 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ. ೨೭೧ 

ಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳಲು ಬಕದಾಲೃ $ನು ಅಯ್ಯಾ ! 

ಸರ್ವತಂತ) ಸ್ವತಂತಿ)ಯಾದ ಶಿಹರಿಯು ಎದುರಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಗೆರ್ವಭಾನವನ್ನು 

ನನುಗೆ ವಹಿಸಬೇಡ ! ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಮೂಲನಾದವನು ಈ ಹರಿಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರೂ 

ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಶೇಳು. ಮಹಾಪ್ರಳೆಯದಲ್ಲಿ 

ಪದ್ಮ್ವಾಭಿದಾನದಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನು ಹಂಸಾರೂಢನಾಗಿ 

ಬಂದು, ಈ ನನ್ನ ಕುಹರವನ್ನುಸೇರಿ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಅಯ್ಯಾ ಬಾ ಹಣಾ ! 

ನೀನು ಯಾರು ? ತಪಸ್ಸಂಗೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು ? ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆ 

ಏನು ಹೇಳು ? ಇಗೋ ನಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದರುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ದನು. ನಿನ್ನಂತ ಹಲವುಜನ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿರುವೆನು. ಹೊರಡು 

ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಗದರಿಸಿದೆನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನು ಮುನಿದು 

ಆಹಾ ! ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ನೋಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮರನ್ನು ತೋರಿಸು ಎಂದು ಗದರಿಸಿ 

ದನು, ಅಸ್ಟು ಹೊತ್ತಿ ಗೊಂದು ಕಾಲಮಾರುತವುಬೀಸಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಎಂಟು 

ಮುಖದ ಬ್ರಹ್ಮನಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು 

ಕಂಡು ಇದಿರ್ಗೊಂಡು ನೀವಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು: ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾ 

ಡಲು, ನಾನು ಚತುರ್ನುಖಬ್ರಹ್ಮನು. ಈ ಯತಿಯು ನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನು, ಇವನಿಗೆ 

ಬಕದಾಲ್ಭ್ಮನೆಂದು ಹೆಸರು ಎಂಬದಾಗಿ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರ ಹ್ವನು ಹೇಳಿದನು, 
ಅದನ್ನು ಕಳಿ ಎಂಟುಮುಖದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮಹಾರೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಹ 
ಗಹಿಸಿ ಹಾಸ್ಯಮಾಡುತ್ತ ಅಯ್ಯಾ ! ನಿಮ್ಮಂತಹ ವಟುಗಳು ನಮ್ಮ್ಯೂರಿನವರ 

ಊಳಿಗೆದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷೋಪಲರಾಗಿರುವರೆಂದು ನುಡಿದನು. ಅಷ್ಟ ರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂ 

ದು ಸುಳಿಗಾಳಿಯು ಸುಳಿದಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೊಂಡು ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನು 
ಹತ್ತಿ ಹದಿನಾರುಮುಖದ ಬ್ರಹ್ಮನಲೋಕಕ್ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋಯಿತ್ಕು 
ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಣ್ಯರೂಸಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ೦ಡು ಇವರೆಂತಹ ಏಿಕಾರಸ್ವರೂಪಿಗ 
ಳೆಂದು ಹಾಸ್ಯಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನಾವು ಹದಿನಾರುಮುಖದ ಬ ಹ್ಹ 
ನನ್ನು ಕಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾತನಿಗೆರಗಿ ನನುಸ್ಯರಿಸಿದರೂ ಗರ್ವದಿಂದಾತನು 
ನಮ್ಮನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕರಿಸದೆ ಕಡೆಗಂಡನು,. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಹೆದರಿ ತಬ್ಲಣಿಸು 
ತ್ತಿರಲು, ಅವನ ಸೇವಕರು ನೀವಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆಬರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳಿ 
ದರು. ನಾವು ಅಷ್ಟಮಖ ಚತುರ್ವದನ ಬಕದಾಲ್ಫ್ಯರೆಂದು ನುಡಿದು ನಮ್ಮ 

ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸೋಡಶಮುಖನು ನಸುನಗುತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಸ್ಯ 
ಮಾಯುತ್ತಿರಲು, . ಮತ್ತೊಂದು... ಮಹಾವಾಯುವು ಮೇಲ್ಭಾಯು 
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಭಸದಿಂದಬಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೂನತ್ತೆರಹತು ಮುಖದ ಬ್ರಹ್ಮನ 
ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತ್ತು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು. ಕಂಡು ಅತ್ಯು ಪಜಾರದಿಂದ ಸನ್ಮಾ 



೨೭೨ ಹ ಮೂನತ್ತೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ನಿಸಿ, ಅಯ್ಯ ! ಸೂರ್ಯನಮುಂದೆ ಸುಳಿದಾಡುವ ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳಿಗೆ ಸನಾನ 
ರಾದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ? ಎನಲು ಅದಕ್ಕೆತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು 
ನಾವು. ಹೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯೊಂದು ಸುಳಿದು ನನ್ನಗಳನ್ನು ' 
ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದೆತ್ತಿ ಆಶಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿ ಅರನತ್ತು ನಾಲ್ಕುಮುಖದ ಬ್ರಹ್ಮನ 
ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ, ಆತನಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ದ್ವಿಗುಣೀಕೃ 
ತವಾದ ಮುಖಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮರ ಲೋಕಂಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಡಿ: 
ದಬಳಿಕ ಸಾವಿರಮುಖದ ಬ್ರಹ್ವನಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಕೋಟಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ : 
ನಾಗಿ. ಸಮಸ್ತ ದೇನತತಿ ಸುರನುನಿ ಗರುಡಗಂ ಧರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯರುಗಳಿಂದ : 
ಸೇವಿತನಾದ ಸಹೆಸ್ರಮುಖನನ್ನು ಕಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಲು, ' 
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಹುಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆದರಿಸ್ಕಿ, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತಕ್ಳೈಸಿ, ಕಂದ : 
ಗಳಿರಾ ! ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಲಿದಿರಿ, ನಿನ್ಮುಗಳಿಂದಲೆ ನನಗೆ ಸರ್ವದಾ ಸಂತೋಷ ' 
ಷವಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳೇ ನನಗೆ ಜೀವನ, ನಿಮ್ಮ ಸುಖವೇ ನನ್ನ: 
ಸುಖ. ನೀವೇನಾನಬ್ಲದೆ ಅನ್ಯರಾರೂ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಗರ್ವದಿಂದ ಬಳಲಿದಿ 
ರಲ್ಲ್ಹಾ ! ಎಂದು ಸಂತೈಸಿ, ನಿಗರ್ನಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನನಾ 

ಡಲು, ಕನಸು ಕಂಡಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸುಖ 
ವಾಗಿದ್ದೆ ವು. ಎಲೈ ಪಾರ್ಥನೇ ! ಆದಕಾರಣ ತಿಳಿದವರು ಗರ್ನಪಡಬಾರದು. ' 

ಮೊದಲು . ನನಗೆ ಸಹಸ್ರಮುಖದಿಂದ ದರ್ಶನಕೊಟ್ಟ ಮಹಾಪುರುಷನೂ 
ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಟಪತ್ರಶಠಾಯಿಯಾಗಿ ಮಹಾಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ವಿಕರೂಪ 

ದಿಂದಿರುವ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಧವನು ನನ್ನು ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯದಿಂದ ಈ ದಿನ 

ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಧನ್ಯನಾದೆನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳು 

ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ ಆದರಿಸಿದರು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಶ್ರ (ಕೃಷ್ಣನು 

ಬಕದಾಲ್ಭ ಕ್ರಿನಹಿನಿಯನ್ನು ಸಂತೈಸಿ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯ್ಯರಕ್ಕೆ ಬರಲೊಡಂಬಡಿಸಿ ಅವರೆ 

ಲ್ಲರನ್ನ್ಕೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದ ದಡವನ್ನುಸೇರಿ ಓಬಿಕಾರೋಹಣಂಗೈದು 

ತಂತಮ್ಮ ಸೇನಾಮುಖವೊಡನೆ ನಡೆದುಬರುತ್ತಿರಲು, ಅರ್ಜುನನ ಯಾಗಾಶ್ಚವು 

ಚತುಂ೦ಬಲದೊಡನೆ ಸಿಂಧುದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೊರಟು ಸೈಂಧನನ ಪಟ್ಮಣಕ್ಕೆ 

ನಡೆತಂದಿತು. ಎ13] 

ಕೇಳೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! : ಜಯದ್ರಥನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ದುಶ್ಶ ' 

ಳೆಯು ಅರ್ಡುನನನ್ನು ಕೊಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಚತುರಂಗೆಬಲಬೊಡನೆ ' 

ತನ್ಶ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುವನೆಂಬ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಿಕಪುತ್ರನನ್ನು ಕಟ್ಟ 

ಕೊಂಡು ಪತಿದುಃಖದಿದವ್ಯಥಿಸುತ್ತಿರುವ ನನಗೆಮೃ ತ್ಯುರೂಪನಾಗಿ ನನ್ನ್ನ ಗಂಡ್ಮ 

ನನ್ನು ಕೊಂದ ಹಗೆಯಾದ ಅರ್ಜುನನು ಬರುತ್ತಿರುನನಲ್ಲ್ಯಾ ! ಎಂದು ಬೆ ಜರಿ 



: ಯೋಜನದೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟ ಬೇವವುರ 

(30) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ; ೨೭೩ 

ಹನ್ಮ್ಯಸಿದಳು. ನುಂತ್ರಿಗಳ ಮಂತಣವು ಕುಂದಿತು. ಪುರಜನರು ಬಹಳವಾಗಿ . 

ಕೊರಗಿದರು. ಬಳಿಕ ದುಶ್ಶಳೆಯು ಧೈರ್ಯ ಗೊಂಡು ವಿನಯದಿಂದೈತಂದು ಅರ್ಜುನ 

ನನ್ನೂ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೂ . ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ಫಾಮಾ ! ಭಾರತ 

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತಿಯನ್ನು ನೀಗಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನೂ ಬಾಲನಾದ ಒಬ್ಬ ಮಗೆನನ್ನ್ನು 

ಸಲಹುತ್ತ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆನು. ಆದುದರಿಂದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ 

ನಾದ ನೀನು ಅನಾಥನಾದ ನನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ 

ಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಆಗೆ ಅರ್ಜುನನು ರಥದಿಂದಿಳಿದು ಅಕ್ಕನಿಗೆ 

ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅಮ್ಚಾ ! ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ. ಹಂದೆಮಾಡಿದ ವಿಘಾತಿಯನ್ನು 

ಮರೆತು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಭರಿಸು. ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕರಿತುರಗೆ ರಥಪದಾತಿಗಳ 

ಸಹತ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ನೀನು ಧರ್ಮರಾಯನು ಮಾಡುವ 

ಅಧರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಂತಿ ಯಸೋದೆ ದೇವಕಿಯರನ್ನು ಕಂಡು ಧನ್ಯಳಾಗು 

ಎಂದು ಹೇಳಿದಸು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದುಶ್ಶಳೆಗೆ ದುಃಖವು ಇಮ್ಚಡಿಯಾ 
ಯಿತು. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಿಾ ! 

ನೀನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಅವರವರ ದುಃಖಗಳನ್ನು 

ನಿವಾರಿಸುನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ 
ಕುವ, ಇನ್ನು ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಫಲವೇನು ? ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ 

ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಪಾಸಗಳೂ ನಾಶವಾಗುವುವು. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಯನ್ನುು 
' ಕಂಡಬಳಿಕ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಗಳೂ ಕೈಗೊಡುವುವು.. ಈಗೆ ನಾನು ಕೃತಾರ್ಥ 
ಳಾದೆನು. ಸ್ವಾಮಾ ! ತಂಗಿ ಎಂಬ ನೆನದಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಅಧ್ವರಶಾಲೆಗೆ 
ಬರುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವನು. ವಿಧವೆಯಾದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹಸ್ತಿ 
ನಾನತಿಗೆ ಬರಲಿ! ಎಲ್ಫೈ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಯೇ! ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದಿರುವ ಈ ಮಗುವನ್ನು 
ಕಟ್ಟಳ್ಳೆರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾಲ್ಗೆರಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳನ್ನು 
ಸಮಾಧಾನಮಾಡಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ 
ದನು. 

ಬಳಿಕ ದುಶ್ಶಳೆಯ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡು, ಮೈದಡಏ ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡ್ಕು 
ಸನ್ಹಾನಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಹ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗರಪಲ್ಫ್ಯಾದ 
ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳು 
ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ದುಶ್ಕ್ಥಳೆಯು ತ 
ನಾವತಿಗೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧಳಾದಳು. ಅ 
ಸಕಲ ಸಾಮಂತರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಹಸ್ಮಿನ 

ಸತ್ಯೃ)ತರಾದರು. ಬಳಿಕ 

ನಳನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಹರಿಯು 
ಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಪಟ ಕ್ಕೆ ಮೂರು 

ನಿಲಯನಾದ 

ನ್ಸ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಸ್ತಿ ? 

1" 



೨೭೪ ಮೂನತ್ತಮುೂಗನೆಯ ಸಂಧಿ; ಕ 

" ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಲಸದರುಣ ' 
ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯಮಾನ ಕಲ್ಯುಣಪುರೀ 

ನಿಲಯ ಕವಿನಾಗಶರ್ಮ ಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 
ಮೂವತ್ತೆರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ. 

ರಾಧಾ ರು 

ಮೂವತ್ತಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ. 

ಧರ್ಮರಾಯನು ಯಜ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದುದು. 

ಎಲೈ. ಕೂರಾಳುಗಳೆ ವೀರಾಗೈೆಣಿಯಾದ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ 

ಲಾಲಿಸು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹಸ್ಮಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಯೋಜನತೃಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುದು 

ಕೆಗೆಳನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಚತುರಂಗೆಬಲವನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಯಮನಿಯಮಾಸನ ಪ್ರಾಣಾ 

ಯಾಮವಿಧಿಗಳಿಂದ ಗಂಗಾತೀರದ ಯಾಗಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ರತಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ 

ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ತನಕದಿಂದೈತಂದು ಧರ್ವಪುತ್ರನನ್ನು 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಲು, ಆತನು ಅಶ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸಂತೈಸಲು, 

ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ವಂದಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ 

ಆತನು ದೇವಕಿ ಯಶೋದೆ ಕುಂತಿ ಗಾಂಧಾರಿಯರಿಗೆರಗಿ ಉಳಿದ ಬಂಧುಜನ 

ರನ್ನು ವಿನಯದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲೈ ರಾಯನೇ ! ನಿನ್ನ್ನ ಯಾಗಾಶ್ಚವು 

ಭೂಮಂಡಲವನನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಯೋಜನದ ದೂರದಲ್ಲಿ 

ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರತಾಪಕ್ಕೆ ಭೂಮಂಡಲವು 

ನಡುಗಿಹೋಯಿತು. ಇನ್ನು ಆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನಗೆರಪ್ರವೇಶಂಗೆಯ್ಸಿ ಯಾಗ 

ವನ್ಮು ಪೂರ್ತಿವಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಧರ್ಮರಾಯನು ಸ್ವಾಮಾ ! ಕರುಣಾ 

ಮೂರ್ತಿಯಾದ ನಿನ್ನ ದಯೆಯೆಂಬ ಮಳೆಯು ಸುರಿದರೆ ಅರ್ಜುನಪ್ರತಾಪವೆಂಬ 

ಭೂಮಿಯುಬೆಳೆಯದಿರುವುದೆ ? ಭಕ್ಕವಕಶ್ಸಲನಾಗಿ ಜಗೆದುದ್ಧಾರಕನೆಂಬ ಬಿರುದ 

ನ್ಶ್ನು ಪಡೆದು, ಕೋಮಕರೋಮಗಳನ್ಲಿಯೂ ಕೋಟಯಜ್ಞ ಗಳ ಫಲವನ್ನು ತುಂಬಿ 

ಕೊಂಡಿರುವ ನಿನಗೆ ಪಾಂಡನರೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನು ? 

ಭಕ್ಕರನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದೇ ನಿನ್ನ್ನ ಜೀವನವಲ್ಲವೇ? ಸಾಕು ! ಇನ್ನು 

ಭೂಮಂಡಲದ ಅರಸುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಏರಿಯನ್ನುು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳು ಎಂದು 

ಕೇಳಲು, ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹಸ್ತಿ ನಾಪುರದಿಂದ ಹೊರಟುದು ಹ ಸ 

ರಾಜ್ಯಗೆಳನ್ನುಗೆದ್ದು ತಿರುಗಿ ಕುದುರೆಯು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ನ 

ಕಥೆಯನ್ನು ಏಸ್ಮರಿಸಿ ಹೇಳಿದನು. ॥ 

| 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗೈೆಹೆ. ೨೭೫ 

ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತುಷ್ವಾಂತರಂಗನಾದ ಧರ್ಮರಾಯನು ಭೀಮನೊ , 
ಡನೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ರಾಣಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು, ರಾಣಿಯರಾದ 

ಸತ್ಯಭಾಮೈ, ಜಾಂಬವತಿ, ರುಕ್ವಿಣಿ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಮುತ್ತಿನಾರತಿಗಳನ್ನು 
ಬೆಳಗಿ ಹರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹರ್ಷ ಸಾಗೆರದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತ ಹಾಸ್ಯಕರವಾದ ವಚ 

ನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸತಿಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಮ್ಮಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವ 

ರನ್ನು ಸಂತೈಸ್ಕಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಮರಳಿ ಓಲಗಕಾಲೆಗೆ 

ಬಂದು, ಸಭಾನುಂಟಪದ ಸಂದಣಿಯ *ಕೆಲಸಗೆಳಿಗೆ ಭೀಮನನ್ನು ನಿಲ್ಸಿಸಿ, ಧರ್ಮ 

ರಾಯ್ಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ), ವಿದುರ ಮೊದಲಾದ ವೃದ್ಧರೊಡಗೊಡಿ, ನಾಡೊಡೆಯ 

ರನ್ನೂ ಬಕದಾಲ್ಫ್ಯ್ಯಮುನಿಯನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಪುರ 

ವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸುನಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋದನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪ 

ಹೆಯಂತೆ ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ಅಲಂ 

ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು. ಕತ್ತುರಿಯಸಾರಣೆಯಿಂದಲೂ, *ೇಸರಿಯಕಾರಣೆಯಿಂದಲೂ, 

ಪನ್ಸೀರುಗಳಚಳೆಯದಿಂದಲ್ಕೂ ಮನೋಹರವಾಗಿದ್ದಿತು. ಬಳಿಕ ಶಿ ಹರಿಯು 

ಧರ್ಮರಾಯನ ಸಭಾಸದರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ನಟವಿಟಿಗಾಯಕರೂ ಪಂಡಿತ ಯೋ 

ಗೀಜನರೂ ವೇಣುವೀಣಾ ಮೃದಂಗತತಿಗೆಳೊಡನೆ ರಾಣಿವಾಸದವರೂ ಆನೆಗಳ 

ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತು ಮುತ್ತಿನಾರತಿಗೆಳೆ ಬೆಡಗನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಸುವಾಸಿನಿಯ 

ಕೊಗ್ಗಿನಸ್ಲಿ ಹೊರಟುಬರಲು, ಮಹಾಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಲಾಗಿಹೊರಟು ಎಡಬಲಗೆ 
ಳಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರುವ ಕುದುರೆಗಳ ನಡುನೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗಂಧಪಷ್ಪಾಶ್ಷತೆಗೆ 

ಳನ್ನುತಳಿದು ಮುತ್ತಿನಾರತಿಗೆಳನ್ನು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ದೂರ್ವುಂಕುರಗೆಳಿಂದಲೂ, ದಧಿ 
ಲಾಜೆಗಳಿಂದಲೂ, ಸೇಚನೆಮಾಡಿ ಹರಿಸಿದರು. ಸಕಲರೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ 

ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಶಲಪ ತ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು 
ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ವಂದನೀಯರಿಗೆರಗಿ ವಂದಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು, 
ಸಮಬಂಧುಗಳನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂದರ್ಶನಸುಖದ ಸಿ೦ಂಭಾಷಣೆಗಳ 

ನ್ಹಾಡುತ್ತ ಸಕಲರೂ ಬಕದಾಲ್ಭ್ಯಮುನಿಯಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದಂಡಿಗೆಗಳನ್ನಿಳಿದು 
ಆತನಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಅವನ ಆಶಿಷವನ್ನುು ಕೈಗೊಂಡು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ 
ಗೊಧೂಳೀ ಲಗ್ಗೈದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಕಾಣುವತವಕದಿಂದ ಯಾಗಕಾಲೆಗೆ 
ಬಂದರು. ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಛತ್ರ ಚಾಮರಗೆಳೂ, ಪರಿಪರಿಯ ಸಿಂಧಸೀಗುರಿ 
ಗೆಳೂ, ಪತಾಕೆಗಳ ಸಮೂಹವೂ, ವಾದ್ಯವಿಶೇಷಗಳ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿದ 
ಪಾಠಕರ ಧ್ವನಿಯೂ, ಸಂಗೀತನರ್ತನ ಮೇಳಗಳೊಡನೆ ಜೆರೆದ ಚತುರಂಗಬ 
ಲವೂ ಸಂಗಡಬರಲು, ಕುದುರೆಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯದುಸೃಂದ ಸಮನ್ವಿತ 
ನಾಗಿ, ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನ ವೃಷಕೇತುಗಳ ಆದರಣೆಯನ್ನು 



ರ್ಸ್ 

೨೭೬ ಮೂವತ್ತಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ, ಸ ಕ್ಯ 

ಕೈಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಂಸಧ್ವಜಾದಿಗಳ ಸ್ನೋತ್ರವನ್ನು ಕಿವಿಗೊ ' 
ಟ್ಮುಕೇಳುತ್ನ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಪ್ಪುರ ದೀವಿಗೆಗಳ ' 

ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಂದನು. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲದೆ ದೇವತೆಗಳು: 
ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಬಲ್ಲರೆ? ಈ ಚಂದ್ರನಂಶದವರು ಮಾಡಿದ ಅಶ್ವಮೇಧದ ವೈಭ.' 

ವವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವೆನೆಂದು ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರವು ನಡೆದು 
ಬರುತ್ತಿರುವುದೋ ಎಂಬಂಕೆ ಅತಿಶಯವಾದ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಸಕಲರೂ 

ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಸಭಾಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನಾಗಿ . ಕುಳಿತಿರುವ ಧರ್ಮ 

ರಾಯನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುದುರೆಗೆಳನೊಪ್ಪಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ: 
ನನ್ನು ಧರ್ಮರಾಯನು ಸಂತೈಸಿ, ವೃಷಕೇತುವನ್ಮು ಮನ್ಮಿಸಿದನು, 
ಆಬಳಿಕ. ಶ್ರೀಹರಿಯು. ಪಾರ್ಥನೊಡನೆ ಬಂದಿರುವ ರಾಜಾಧಿರಾಜರನ್ನು 

ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಧರ್ವರಾಯನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಅಯ್ಯಾ ನಾನು 

ಬಹಳವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲದೆ ಸುಳ್ಳೆಂ 

ದಿಗೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಾರದು ? ಇನನು ರಾಜಹಂಸನಾದ ಹಂಸಧ್ಯ್ವಜನು, 

ಲೋಕನಿಖ್ಯಾತನಾದ ಈತನು ವೀರವರ್ವನು. ರಾಜಮೌಳಿಗಳ ರತ್ನಾಭರಣನಾ' 

ಯಕ ಮಣಿಯಾದ ನೀಲಧ್ವಜನೇ ಇವನು. ಶತ್ರುಬಲ ದವಾನಲನಾದ ಶಿಖಧ್ಯ 

ಜನೇ ಇವನು. ಭೂಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿಲಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ಚಂದೃಹಾ 

ಸನೇ ಈತನು. ಇವನಾದರೋ ದೇವೇಂದ್ರನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಬಭ್ರುವಾಹ 

ನನು ಎಂದು ಬೇಕರೆಬೇರಾಗಿ ಆತ್ಮಪಾಲಕರನ್ನೂ ಅವರ ಸುತ ಸಹೋದರ ಬಾಂಧ 

ವಾದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಅನರು ತಂದು ಸುರಿದಿರುವ ಮಹಾಮೇರುಪ್ರಾಯ್ಕ್ಛ 

ವಾದ ರಶ್ಮರಾಶಿಗೆಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿ ಸಕಲವನ್ನೂ ಧರ್ಶ್ರರಾಯನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನ್ನು 

ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ರಾಜರುಗೆಳೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ವಾಮಾ ! ನಿನ್ಶ 

ದರೃ ನವಾಯಿತು. ಇಪ್ಪತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ್ಮಸಜ್ಜವನ್ನು ಕ40ಡ ಬಕದಾಲೃ ಮುಸಿ 

ಯನ್ನುಕಂಡೆವು. ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನಾನಾ: ದೇಶಗಳ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು 

ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆವು. ಧರ್ಮರಾಯನ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಂದು ಕೃತಕೃತ್ಯರಾದೆವು ಎಂದು 

ಹೇಳಲು ಧರ್ವರಾಯನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಆದರಿಸಿ ಬೇಕಾದ ವ್ಯ 

ರಗೆಳೆನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಉಪಚಾರಗೆಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ, ಭಕ್ತಿ 

ಯಿಂದ ಬಕದಾಲ್ಫ್ಮಮುನಿಯನ್ನು ಪೂಜೆಮಾಡಿ ಅಸಂತಗುಣಗಣಗಂಭೀರನಾದ 

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅಧ್ಯರೋಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ 

ಚಯನನನ್ನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕಾಸ್ತ್ರ್ಯೋಕ್ಕವಾದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಯಾಗಭೂಮಿಯನ್ನ್ನು 

ಮಂತ್ರಘೋಷದೊಡನೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೃತಿಮಂತ್ರವಿಧಿಗಳಿಂದ ಬಕೆ 

ದಾಲ ಮುನಿಯ ಸಮ್ಮತಿಯಂತೆ ಇಟ್ಟಗೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಗುರುಡಾಕಾರ 
ಭೆ ತ ಕ್ಯ ನವಾದಬಳಿಕ ಪರಿ 

ವಾದ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹನನ್ನು ನಿದ್ವಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟಕಾಚಯ | 



೫ 

ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಣೆ. “ರೆ 
ಸ್ಹದಿಂದೊಪ್ಪುವ ಅಷ್ಟಕುಂಡಗಳು ಎಂಟುಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜಿಸಿದುವು., 
ಬಳಿಕ ಪಾಲಾಶ ಖಾದಿರ ಬಿಲ್ವ ಶತ್ಲೇಷ್ಟಾತಕ ಮೊದಲಾದ ಯೂಪಶ್ರೇಷ್ಠಗಳು 

ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಂದಿರಲು ಚನಾಲಹುತಸೂತ್ರ)ಗಳು ಸಂದಣಿಸಿರಲು ಮಖಾವ 

ಳಿಗಳೂ, ಜುಹುಗಳೂ, ಸೃಕ್ಳೃನಗಳೂ, ಗೋಚರ್ವನಿರ್ಮಿತವಾದ ಉಲೂಖ . 
ಲವೂ, ಸೋಮವಲ್ಲಿಯ ಮುಸಲವೂ: ದರ್ಭಾಸ್ಮರಣ ಚಮಸಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ 

ಸಕಲಸಂಭಾರಗೆಳೂ ಆ ಯಾಗಮಂಟನದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು. : 
ಆಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸನನ್ನು ಆಜಾರ್ಯಪಟ್ಟದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಕದಾಲ್ಫ್ಯನನ್ನು 

'ಬ್ರಹ್ಮ್ಮತ್ಮಕ್ಕಿರಿಸ್ಕಿ ಉಳಿದ ಯಸಿಮಂಡಲಿಯನ್ನು ಅಧ್ರಯ್ಯಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ರಕ್ಷೋಘ್ಮಮಂತ್ರದಿಂದ ಎಂಟು ಬಾಗಿಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಖಸಿ 

ವರ್ಯರಿಂದೊಡಗೂಡಿ, ಸಮಸ್ತ ತಪೋಧನರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ನುರಾಯಸು ಮೃಗೆ 

ಶೃಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಯಜನನಾನನಾಗಿ ಕುಳಿತನು.' ಬಳಿಕ ಆಚಾರ್ಯನಾದ ವೇದ 

ವ್ಯಾಸನು ಎದ್ದುನಿಂತು. ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಸ್ಕಿ ತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, 

ಅಯ್ಯಾ ! ಧರ್ವರಾಯನ ಯಾಗನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅರವತ್ತುನಾಲ್ಕು ಜನ ದಂಪತಿ 

ಗಳು ವಿಲಾಸಯುಕ್ತರಾಗಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಕಲಶಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಗೆಂಗಾಜಲ 

ವನ್ಮು ತರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು, ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅನಸೂಯೆಯೊಡನೆ 

ಆತ್ರಿಯೂ, ಅರುಂಥತಿಯೊಡನೆ ವಸಿಷ್ಠನೂ, ರುಕ್ಕಿಣಿಯೊಡನೆ ಶ್ರೀಹರಿಯೂ, 

ಸುಭದೈಸಹಿತ ಅರ್ಜುನನೂ ಮಾಯಾವತಿಯೊಡನೆ ಮನ್ವಥನೂ ಉಷೆಯೊ 

ಡನೆ ಅನಿರುದ್ಧನ, ಹಿಡಿಂಬಿಯೊಡನೆ ಭೀಮನೂ, ಪೃ ಭದಜೈಯೊಡನೆ ವೃಷಕೇ 
ತುವೂೂ ಲೀಲಾವತಿಯೊಡನೆ ಮಯೂರಧ್ವಜನೂ, ಸುನಂದೆಯೊಡನೆ ನೀಲಧ್ವ 
ಜನೂ, ಪ್ರಭಾವತಿಯ ಸಂಗೆಡ ಯೌವನಾಶ್ಮನೂ, ಧಮ್ಮಿಲೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ 
ಅನುಸಾಲ್ವನೂ, ಉಳಿದ ವೀರರು ಅವರವರ ಹೆಂಡತಿಯಕೊಡನೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ 
ಕಲಶಗಳನ್ನು ಓಡಿದು, ವಾದ್ಯಘೋಷ ಮಂತ್ರಘೋಷಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕಿವಿಗಿಂ 

ಪಾಗಿರೆ, ತಳಿರ್ಸೂ ಪಣ್ಣಳಿಂದಲಂಕೃ ತವಾದ ಕಲಶಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಅರುವತ್ತು 
ನಾಲ್ಕುಜನ ದಂಪತಿಗಳು ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರಲ್ಕು ಗೆಂಗಾತೀರದಲ್ಲಿ 
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ತಾನೇ ಜಲಾಗಮನಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲು. . 
ದೇವದುಂದುಭಿಗಳು ವೆೊೊಳಗಿದವು. ದೇವತೆಗಳು ಹೂಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆದರು, : 
ಬಳಿಕ ದೇವಕಿ ಯಶೋದೆಯರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ರುಕ್ಜಿಣಿಯ ಸೆರಗನ್ನೂ 
ಕೃಷ್ಣಸ ಕಂಚುಕಾಗ್ರನನ್ನೂ. ಹಡಿದು ಕಟ್ಟಿದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನಾರ 
ದನು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಮ್ಚಾ ! ನಿನ್ನೋರಗಿತ್ತಿಯಾದ ರುಕಿ 
ಯು ಸಕಲ ವೈಭವದಿಂದಲಂಕೃತಳಾಗಿ ಸಪ್ಮರ್ಷಿಮಂಡಲಿಯಿಂದ ಸೇವಿತ 
ನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೊಡನೆ ಸಂದು, ಕೈವಾರಿಸುವ ವಂದಿಮಾಗದರ ಸ್ಮುತಿಗಳಿಂದ 



೨೭೮ ಮೂವತ್ತಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿ, ಗೆಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ತಾಂಬೂಲ, ಮೊದಲಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳೆ . 
ಚಳಯದಿಂದೊಪ್ಪುತ್ತಿರುವಳು. ಅವಳ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾನೇನೆಂದು ಹೇಳಲಿ | ' 

ಎಂದು ನುಡಿದನು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಾಮೆ ಸ್ವಾಮಾ |! ತಾವು ತಿಳಿಯ ' 
ದವರಂತೆ ಬಂದು ನನ್ನ್ನ ಮನಸ್ಸುಸ್ಸು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಿರಿ ! ' 
ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಬಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ? ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ' 

ಹೋಗಿ ತನ್ಮೇಕಾಂತಭವನದ ಪರ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನಲಿಯುತ್ತಿರುವ ರುಕ್ವಿಷಿ ' 

ಸಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು, ನಾರದನು ಆಶ್ಚರ್ಯಯುಕ್ತನಾಗಿ, ' 
ಆಹಾ ! ನಾನು ಬಂದ ಸುಳುವನ್ನು ಕಂಡು ನೀನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆಯಾ ಸಾಕು. 
ನಿನ್ನ್ನ ಮಾನವಲೀಲೆಯನ್ನುು ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ! ಎಂದು. ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ 
ಹೊಗೆಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಂಬನತಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಕುರಿತ, ಸತ್ಯಃ 

ಭಾವೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವಳಿಂದಲೂ ಸದುತ್ತರವನ್ನು 

ಪಡೆದು, ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾಗಿ ಕ್ರಣಮಾತ್ರವಾದರೂ ಶ್ರೀಹರಿಯು ತನ್ನ 

ಭಕ್ತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ ರಲಾರನೆಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ತೃಪ್ತ 

ನಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಯನಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ರುಕ್ಮಿಣಿಸಹತನಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದ ಪೊಂಗಲಶ 

ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮುನಿಗಣಸಂಸ್ಕುತ್ಯನಾಗಿ, ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವಪುರ 

ನಿಲಯನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮೀರಮಣನನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ತು ತಿಸಿದನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಕಾಂತ ಲಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಧ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರಾಯನಮಾನ 

ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರರೀನಿಲಯ ಕವಿನಾಗಶರ್ಮ ಪ್ರಣೀತ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಕಥಾಸಂಗ್ರೆಹ 

ದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಶ್ರಿ. 

ಹಸರ ವಾಸಾ 

ಕಂದಂ | ಕರುಣದೆ ಹರಿಸಂರಕ್ಷಿಸೆ | 

ತುರಗವನನೊಡಗೊಂಡು ಜಯಿಸಿ ಭೂಪಾಲಕರಂ ॥ 

ಹರುಷದೆ ಪಾರ್ಥಂ ನಡೆತರೆ | 

ಮೆರೆದುದು ಧರ್ಮಾಶ್ಚಮೇಧವಿತಾಜಗೆವರಿಯ೪* | 



ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಣೆ. ಇತ್ತೆ 

ಕಂದಂ | ವರಿಸುತೆ ವೇದವ್ಯಾಸನ | 

ಪರತರನಿಯಮೋಕ್ಕಿಯಂತೆ ಧರ್ಮಜನನುವಿಂ ॥ 
ಧರೆಯಂ ತಣಿಯಿಸಿ ಮಖಮಂ | 
ಹರಿಗರ್ಪಿಸಿ ಧನ್ಯನಾದನಲ್ತೆ ಮಹೀಶಂ ॥ 

ಬಾಣರ ಲ ಯಭಿಗಾ ಶಾ 

ಅಶ್ಚಸಂಜ್ಞಪನ ಅವಭೃತಾದಿಗಳು, 
ಕೇಳ್ಳೆ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ! ಬಳಿಕ ವೇದನ್ಯಾಸನು ಶಾಸ್ತ್ರಪದ್ಧತಿ. 

ಯನ್ಮನುಸರಿಸಿ ಅರವತ್ತುನಾಲ್ಕುಜನ ತಂದ ತ್ರ ಪ್ರಸ್ಪಫಲಾಲಂಕೃತಗಳಾದ 
ಪೊಂಗಳಸಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ಕಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ 
ಕಲಶವನ್ನೈತ್ತಿ ಅನುಸೂಯೆಯ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಸತೀಮಣಿಯು ಅದನ್ನು 
ಅರುಂಧತಿಯ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು, ಬಳಿಕ ಅರುಂಧತಿಯು ಆ ಕಲಶವನ್ನು 
ರುಕ್ಜಿಣಿಯ ಸಿರಿಮುಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಮೇಲೆ ಸರ್ವರೂ ತಂತಮ್ಮ ಪೊಂಗಲಶಗಳನ್ನು ಪೊತ್ತು ವೈಭವದಿಂದ ಗೀತ ವಾದ್ಯ ನೃತ್ತ ಮಂತ್ರರವಕೊಡನೆ ಹೊರಟ) ಬರು ತ್ನಿರುಲು ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಆರತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಮುತ್ತಿನ ಸೇಸೆಗಳನ್ನು ತಳಿ ದರು. ಮಂಗಳನಾದ್ಯಗಳು ಬೋರ್ಗರೆದುವು, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಈ ಉತ್ಸವ ವನ್ಮು ನೋಡಲು ಭೂಮಂಡಲದ ಮಹಾಜನರೂ, ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಆದಿತ್ಯ ವರ್ಯರೂ, ನೆರೆದು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಹಗೆ ತಂದ ಗೆಂಗಾಜಲದಲ್ಲಿ ಯೂಸಸ್ತಂಭ ವನ್ನು ತೊಳೆದು, ಅಶ್ವವನ್ನು ಪೂಜ ಕಲಶೋದಕವನ್ನು ಫೊ (ಕ್ಷಿನಿ ಯೂಪ ಸ್ಮ೦ಭದಲ್ಲಿಕಟ್ಟ ದರು, ಬಳಿಕದ ಪದಿಸಬತನಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಮೂರ್ಧಾಭಿಸಿ 



ತು 'ನೂನತ್ಮನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ... 

" ಕೃನಾಗಿ ಮಂತೃ್ರಪೂತವಾದ ಜಲಗೆಳಿಂದ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಸರ್ವಜ್ಞ ' 

ರಾದ ಯಷಿಗಳು ವೇದಖಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿರಲು. ಯಾವ ಲೋಪವೂ . 
ಇಲ್ಲದಂತೆ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಯಜ್ಞವು ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ 

ಯಸಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ್ಯಪಾದ್ಯಾಚಮನಗಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ, ಬಿಡಾರಂಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ' 

ಸುತ್ತ, ಶ್ರೀಹರಿಯು ತಾನೆ ಉಪಚರಿಸ ತೊಡಗಿದನು. ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಸುವ . 

ರ್ಣಾಸನಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮನ್ಮಥನು ಮನೋಹರವಾದ 

ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪಾ ಕ್ರತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ಕಪ್ಪುರ, ಕತ್ತು ರಿಗೆಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ' 

- 'ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಹದೇವನು ಆಯಾ ಜನರ ಬಿಡಾರಕ್ಕೆ ಜೇಕಾದ ಸಂಭಾ 

. . ಡಗೆಳೆನ್ನು ಒದಗಿಸುವನು. ತಾರತಮ್ಯವನ್ಟುರಿತು ಮಾರಿದ ಮ 1 

. ಭೂರಿಜೋಜನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಕುಲನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ವೃಷತೇ' 
ತುವು ದಿವಾರಾತಿ)ಗಳಿಗೆ ಬೀಕಾದ ಪರಿಮಳೋದಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವನು, ' 

ಸರ್ವರನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆರೈಕೆನಾಡುವ ಕೆಲಸವು: 

ಹೈಡಿಂಬಿಗೆ ಸಂದುದು, ಬಂಡಿಗಳನೇಲೆ ಬರುವ ಸಂಭಾರದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು 

ಕೂಡಿಸುನಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧನು ಅಸಕ್ತನಾದನು ಅನ್ಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಣಿಯಾಗಿ: 

ಪಾಕಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೃತನರ್ಮನು ಕೈಗೊಂಡನು ಮೂರುಯೋ 

ಜನದಗಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸುಂದರ ಮಂಟನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಮಹಾಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ 

ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಂಬಾದಿಯಾದ ' 

ವರಿಗೆ ಸಂದಿತು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಯಜ್ವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಾನ್ಮಿ' 

ಧ್ಯದಿಂದ ಧರ್ಮರಾಯನು ಯಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ 

ಲೋಕಗೆಳಿಗೊ ತೃಪ್ತಿಯುಂಬಾಗುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಹೇಳು? ಸಪ್ತ ಸಮುದ) 

ಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಾರ್ಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಅರು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ತ*ಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ 

ದಂತೆ ಷಡೃಸಂಗಳು: ಕಂಗೊಳಿಸಿದುವು. ಕುಲಾಚಲಂಗಳನ್ನು ನಗುನಂದದಿಂದ 

ಕಾಲ್ಯಾನ್ನ ರಾಶಿಗಳು ಶೋಭಿಸಿದುವು. ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಭಶ್ರ್ಯಬೋಜ್ಯ ಸಾಯಸಾ, 

ದಿಗಳು ಎಂತೆಂತು ಒದಗಿದವೋ ಕಾಣೆ. ಎಲೈ ಜನಮೇಜಯರಾಯನೇ ಸೃಷ್ಣ 

ನೆಂಬ ಕಾಮಧೇಸುವು ಹತ್ತಿರದಕ್ಲಿರುವಾಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಕೊರತೆಯುಂಟೌ 

ಎನ್ನುವಂತೆ ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸರ್ವರ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದುಂಡು ತಿಂದು ತೇಗಿ 

ದಣಿದರು. ಊಔವಾದಬಳಿಕ ಸುಗಂಧಾನುಲೇಪನಂಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಕಪ್ಪರ 

ನೀಳೆಯವನ್ನಿ ಕ್ಕು ಮಾಲ್ಯಾಂಬರ ಭೂಷಣಾನಳಿಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ, ಆಸೆಸಟ್ಟು 

ಅವರವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಸದೃಸ್ತುಗೆಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಗಳಿ ಹಸಾದನೆಂದು ಸೇ 

ಸುತಿ ರುನ ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಸಂಭ್ರಮನನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಚ್ಚ 

ಸಿದ್ದು ಹೇಮ ವಸ್ತ್ರ, ಆಭರಣ, ಮುಕ್ತ್ವಾಫಲ, ಕರಿತುರಗ, ರಥಹದಾತ್ರ 
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ತೆ 
ಸ್ವ 

೪ 

.. (86) ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ... " ' 

.. ನವರತ್ನರಾಶ್ಮಿ ಗೋಮಹಿಸಿ, ದಾಸದಾಸೀಜನ, ವ್ಯಜನಾತಸತ್ರ, ಪಾಲಕಿ, ಅಗೆರು 

. ಚಂದನ ಪರಿನುಳದ ಫವ್ಯ, ಭೂಮಿ, ಕಾನಿ ಮೋದಲುದ, ದಾನಗಳನ್ನು ಯಾಚ 

.ಕಾವಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವಂತೆ ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 
ಮಂತ್ರವಾರಿ ಸ್ಥಾತನಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಯನು ಸುಪರ್ಣಚಯನದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 
ಹೆಯವನ್ನು ತರಿಸಿ, ಪಶುವು ಆಹುತಿಗಾಗಿ ದೊರೆದುದೆಂದು ಯಜ್ವೇಶ್ವರನು ಅಭಿ 
ವರ್ಧಿಸುತ್ತಿರಲು, ಶುತಿವಾಕ್ಯವನ್ನುು ಪಠಿಸುತ್ತ, ಎಲೈ ತುರಗವರ್ಯನೇ! ನೀನು 
ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಶ್ವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ದೇವನದವಿ ಉಂಟ್ಲಾ 
ಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ್ನ ಆಕುದುರೆಯು ಶಲೆಯನ್ನುಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಕಿ ಯಜ್ಞ ೬ 
ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಕೋಜಬೇಕೆಂಬ ತನ್ಮಾಶಯವನ್ನು ನಕುಲಂಗೆ' 
ತಿಳಿಸಿತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನಕುಲನು ಅರ್ಜು ನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಣ್ಣಾ ! ಇಲ್ಲಿ" 
ನೋಡು. .ಈ ಕುದುರೆಯು ಸ್ವರ್ಸಲೋಕದ ದೇವಪದವಿಯನ್ನೊಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ 
ಕೃಪೆಗೆಸಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆನೆನೆಂದು ನನ್ಮೊಡನೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. 
ಕೃಷ್ಣ್ಯಸಾನ್ನಿಧ್ಯಮಿಲ್ಲದೆ. ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣಮಾಗದ ಇತರ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ 

.ಪ್ರಾಣನನ್ನುಬಿಟ್ಟ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಅಂತಪ್ಪ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ತ್ಯಗಳಿಗೂ 
ಸ್ವರ್ಗಸುಖ ಉಂಜೀ ? ನನ್ನ ಕ್ಲಾಫ್ಯವಾದ ಈ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಫಲರೂಪನಾದವನು 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾದುದರಿಂದ ಆತನಶರೀವನ್ನು ಪ ಎವೇಶಿಸುವೆನೆಂದು ಈಕುದುರೆಯು 
ಹೇಳುತಿದೆಯೆಂದು ಆ ಮಹಾಶ್ವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಕುಲನು ಧರ್ಮಾದಿಗಳಿ 
ಗೆಲ್ಲರಿಗೊ ತಿಳಿಸಲು, ಅನರು ಆಘೋಟಕವನ್ನು ಅಚ್ಯುತನ ಮುಂಭಾ/ದಲ್ಲಿ ಅಭಿ 
ಮಂತ್ರಿಸಿ ಯೂನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಸಿ ಆತ್ತರ್ಯಪಟ್ಟು ಸರ್ನರೂ ಬೆರಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿ 
ದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಧೌಮ್ಯನು ಭೀಮಸೇನನನ್ನು ಕುರಿತ) ಅಯ್ಯಾ!ಸರ್ವರೂ ನೋಡು . 
ವಂತಹ ಒಂದಾಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು, ನೀನು ನಿಶ್ಚಲಚಿತ್ತ ನಾಗಿ 
ಒಂದೇಶ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹರಿದು ಈ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ಎಂದು 
ಹೇಳಿ ತಾನು ಮಂತೊ ತ್ರೀಕವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ಎಡದ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕತ್ತಿ 
ಯಿಂದ ಸೀಳಲು ರಕ್ತಭಾರೆಯು ಸೋರದೆ ಕ್ಷೀರಪ್ರವಾಹವು ಸುರಿಯಿತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಸಕಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು, ಬಳಿಕ ಪುರೋಹಿತನಾದ ಧೌಮ್ಯನು 
ಭೀಮನನ್ನು ಕುರಿತು “ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಈ ಕುದುರೆಯ 
ತಲೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೃಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿದುಹಾಕು* ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. : -:ಗ ಭೀಮನು ಒತ್ತಿಡಿದ ವಾದ್ಯಘೋಷ ಮಂತ )ರನಗಳೊಡನೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಆ ತಲೆಯು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದೆ ಆಂತರಿಕ? ಹಾರಿ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಇದೇ ಪವಿತ್ರ ಐದ ಬಕ 0ದು ತಿಳಿದು. ಶಿ | 
ವೆ ಹರಿಯು ಅದರ ಉರಸ್ಕಲವನ್ನು ಪ್ರಹರಿಸಲ್ಫು ಜೀವಾ 



೨೮೨ ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ, 

ತ್ವನು ಅದರ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಮುಖಪದ್ಯ್ವವನ್ನು 
ಹೊಕ್ಕಿತು. ಸಕಲರೂ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಎಲೈ ಧರ್ಮರಾಯನೇ ! ಒಂದಿನ ಯುಗೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ಪಶುವನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ | ಇದು ನಿನ್ಮ 
'ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯದಿಂದ ದೊರೆಯಿತು ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು. 

ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಆ ಕುದುರೆಯ ದೇಹವು ಶುಭ್ರವಾದ ಕರ್ಪುರದ 
ಖಂಡವಾಯಿತು. ಆನಂದ ಪುಳಕಿತನಾದ ಧರ್ಮರಾಯನು ದೌ)ಪದಿಯೊಡನೆ 

ಸಕಲ. ಬಾಂಧವಸಮ್ಮೇತನಾಗಿ ಯಜ್ಜ್ಮೇಶ್ವರನ ಮುಂಜಿ ಕುಳಿತು ಭೂಮಿಗೆ 
ಬೀಳದಂತೆ ಆ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸ್ರುನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಇಂದ್ರ 

ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿ 'ಈ ಧರ್ಮರಾಯನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು 

ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೃಪ್ತನಾಗು. ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗೆದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇಂಥ ಆಹುತಿಯನ್ನು 

ಕೊಡುವವರಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲು ಇಂದ್ರನು ಎಲ್ಫೈ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯೇ ! 

ಸರ್ಪನಕಪ್ಷತ್ರ ಯುಕ್ಕಮಾದ ಗುರುವಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ರಾಯನಿಂದ ನನಗೆ 

ಹನಿಸ್ಸನ್ನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದರೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ಮಿಯನ್ನು ಹೆೊಂದುವೆನೆಂದು 

ಹೇಳಿ ಸ್ರತ್ಯುಶ್ಸನಾಗಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲು ಆಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸನು ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟನು. 

ಸತ್ಯಾಚಾರ ಸಂಪನ್ಮನಾದ ವೇದವ್ಯಾಸನು ಶೃತ್ಯುಕ್ಕ ನಿಧಾನಂಗಳಿಂದ ಆಹು 

ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರಲು ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಪೃತ್ಯಶ್ರರಾಗಿ ಬಂದು ತಂತಮ್ಮ 

ಹನಿರ್ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತ ಸುತ್ಯಾಹನನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ವಿರಚಿಸುನ 
ಕೆಲಸದಿಂದ ಮೂರು ಲೋಕದ ಚರಾಚಂಂಗಳು ದಣಿದವು. ಯಜ್ಞ ರೂಪನಾದ 

ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವನು. ಉ್ರೌತವಿದ್ಯಾ ನಿಪ್ರುಣನಾದ ಧೌಮ್ಯನೇ 

ಪುರೋಹಿತಸು. ಇನಪ್ಟತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೃಸಟ್ಟವನ್ನು ಕಂಡ ಬಕದಾಲ್ಫ್ಯನೇ 

ಬ್ರಹ್ಮನು, ಭೂಸುರವರ್ಯನಾಹ ವೇದಪ್ಯಾಸನೇ ಯಜ್ವ್ವಾಚಾರ್ಯನು. ಧರ್ಮ 

ರಾಯನೇ ದೀಕ್ಷಿತನು. ಸಕಲ ಖುಹಿಗಳು ಖುತ್ಚಿಜರಾಗಿರಲ್ಳು ಈ ಯಾಗವು 

ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಯಿತೆಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಹುತಿಗಳನ್ನು 

ಕೊಂಡು , ಸಂತುಷ್ಟರಾವ ಜೀವತೆಗಳ ತೇಜೋರೂಪನಾದ ಯಜ್ಞ (ಶ್ವರನ 

ಹೋಮ ಧೂಮ ಸಂಸ್ಪರ್ಶನ ಕೃತಸೋಮಪಾನ ಸಂಭ್ರಮದ, ಅಹೋತ್ರರ 

ಮಂತ) ಘೋಷಣ, . ಹನಿರ್ಲಂಧದಾಘ್ರಾಣ ಸಂ ಬಂಧದಿಂದ ಧರ್ವರಾಯನು 

ಪೂತನಾಗಿ ಕ೦ಗೊಳಿಸಿದನು. ಯಾಗದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇಳೆಯು ಪಾನನವಾ 

ಯಿತು. ಹನಿರ್ಭಾಗದಿರಿದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವು ಸಂತುಸ್ಟಿಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರೇನು 

ದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮಜನನನ್ನು ಆಸ್ಪಿ, ನಿನ್ನ ಯಾಗವು ಸ್ 

ಯಿತು ಇನ್ನು ಗಂಗಾಜಲದಲ್ಲಿ ಅವಭೃತಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ನೇ 

ಗಾ ಜಗತ್ತ, ಸಡಕಾ ತಿ ತಾತಸವಿಚರಾಾಗಾ ತಲ ತಿ ತತಾ ಸತವ ತತ 

ಜು. 

ಬನು... ಬಳಿಕ ಸರ್ವಪಾಪ ಏರಿಹಾರಕವಾದ ಅವಭೃತಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಹ `' 



ಜೈನಿನಿ ಭಾರತ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರೆಹೆ, 1 
ರಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿಮಾಡಿ, ಪ್ರಸನ್ಮವದನನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕರುಣಾ 
ಕಬಾಶ್ರದಿಂದ ಸರ್ವರೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಿಸುತ್ತ ಪಜ್ಟಿಮಹಿಸಿಯೊಡನೆ ಅಭಿಷಿಕ್ತ 
ನಾದನು.. ಸರ್ವರೂ ಸೋಮಪಾನದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾದರು.. ಗಾಯನ 
ನರ್ತನ ವೇಣುನೀಣಾದಿಗಳೊಡನೆ ವಾದ್ಯರವಗಳು ಮೊರೆಯುತ್ತಿರಲು ಧರ್ಮ 
ರಾಯನು ಬಕದಾಲ್ಫ್ಯಯಹಿಗೆ ನವರತ್ಕೃಖಚಿತವಾದ ಬಂಗಾರದ ಎತ್ತನ್ಮ್ನ್ಯೂ 
ಒಂದೊಂದು ಆನೆ, ಹತ್ತು ಕುದುಶ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರಥ ಪರಿಜನಚತುಷ್ಟಯ 
ವನ್ನೂ ಒಂದೊಂದುಕೊಳಗೆ ಮುತ್ತು ಗಳನ್ನು, ನೂರುಭಾರಹೊನ್ನು ರತ್ಕ್ಕಾಭರಣ 
ಗೋಮಹಿಸಿಗಳನ್ನು ಯತ್ತಿ ಜರೆಲ್ಲರಿಗೊ ಕೊಟ್ಟು ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗ್ಕೂ ಉಳಿದ 
ಬಸಿನುಂಡಲಿಯವರಿಗೊ, ಏನೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಕಅ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 
ಕೊಟ್ಟು ಉಪಚರಿಸಿ ಅನರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಭೂಪಾಲಕರನ್ನು 
ನಂದಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೊ ಸಾವಿರ ಕುದುರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಾನೆ, ಒಂದುಕೋಟ 
ಸುವರ್ಣ, ರತ್ಮಕಿರೀಟ ಮಣಿಕುಂಡಲ, ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಭರಣಗೆಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 
ಮನ್ನಿಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವರಾಣಿಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಡುಗೆರೆಗಳನ್ನು 
ಕೊಟ್ಟು ವಿನಯವಂತನಾಗಿ, ಸರ್ವಜನರಿಂದೊಡಗೊಡಿ, ಧರ್ಮರಾಯನು ಶಿ ಹ 
ರಿಯನ್ನ್ಸ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿ ರಿಸಿ, ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಪೂಜೆಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿ 
ಪಡಿಸಿ, ಅಶ್ಚಮೇಧಫಲವನ್ನುು ಅಚ್ಯುತನಿಗೆ ಧಾರೆಯೆರೆಯಲು, ದೇವದುಂದುಭಿ 
ಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಹೂಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ತೃಪ್ತನಾ 
ದನು, ಬಳಿಕ ಧರ್ಮರಾಯನು ಒಡಹುಟ್ಟದನರೊಡನೆ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಯಾಗಫಲ 
ವನ್ನಿತ್ತು ಉಳಿದ ಯೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಪಶುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕಿ ಇಂದೃತೇಜ ದಿಂದ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿ ದ್ವನು. 

ಹೀಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗವು ಪೂರೈಸಿದಬಳಿಕ ಭೀಮಸೇನನು ರಾಜರಿ 
ಮಂಡಲವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಜ್ಞ ಕಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಸೆಗಳನ್ನು 
ಹಾಕಿಸಿ, ರತ್ನದೀಪಗಳನ್ನಿ ಡಿಸಿ, ಸಕಲಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲಂಕರಿಸ್ಕಿ ದಿವ್ಯವಾದ 
ಭಶ್ರ್ಯಗಳೊಡನೆ ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ತೃಪ್ತರಾದ 
ವಂಗ ಗಂಧಮಾಲ್ಯಾಂಬರ ಸುಲ್ಮೇಪನ ತಾಂಬೂಲಗಳನ್ನಿ ತ್ತು ದಣಿಸು3 ರಲು 

ವೆ” ಭರಿತರಾಗಿ, ಕೆಮುಲಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ, ಧರ್ಮರಾಯನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ, ಭೀವುಸೇನನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿ, ಅರ್ಜು ನನ ತ್ರ ಉಚಿ ಜ್ಞ ತೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ನಕುಲನ ವಿವೇಕವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಸ ಶಾಂತಿಯನ್ನೂ ಧೌಮ್ಯಯಸಷಿಯ ವಿಜಾರವನ್ನ್ಯೂ ಜ್ರ ಸೆ ನಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕ್ರತುವನ್ನು. ಸ್ಹುತಿಸುತ್ತ ಇ ಸ ಹ ಧರ್ಮರಾಯನು ಯಾಗಮಂಟಪದಲಿ ಕುಳಿತು ಕ )ಸ್ಕಮೂರ್ತಿ ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ಪ್ರಣ್ಯಕಥೆಗಳನ್ನು 



ತಳ ಮೂನತ್ತ ನಾಲ್ಕ ಸೆಯ ಸಂಧಿ, 

ಕೇಳುತ್ತ, ಸಂತೋಷಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ 
| ಸೂರೆಗೊಟ್ಟು ಆನಂದಭರಿತನಾಗ ನಗರೆವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನು. 

ಬ. ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಹರಿಸಿ ಕೊ? ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವರೂ 
ತಂತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಯದುನಾಯಕನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ತನ್ಮು 
ಪರಿವಾ೦ದೊಡನೆ ದ್ವಾರಕಿಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಳೆಯೊಡನೆ 
ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉತ್ತ ರವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸರ್ವಜ 

ನಾನಂದಕರನಾಗಿ, ತನ್ನ ನುಜರಿಂದೊಡಗೊಡಿ ತಾಯಿಯಾದ ಕುಂತಿಯು 
ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಿ ರಲು ಆ. ಹಸ್ನಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಾಡುತ್ತ 

ಭಾರತಾಗ್ರಣಿಯಾದ ಧರ್ಮರಾಯನು ದೇವಪುರನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮೀರಮಣನ 
ದಯದಿಂದ ತೊಂಭತ್ತು ವರ್ಸಕಾಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿ ಸುಖದಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು 
ಕಳೆದನು. ಇಂತಪ್ಪ ದೇನಪುರನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನಿಗೆ ಅಂಕಿತವಾದ, ಅಶ್ವಮೇಧ: 

ಸರ್ವದ ಈ ಭಾರತಕಥೆಯನ್ನು ಜೈಮಿನಿಯಸಿಯು: ಜನಮೇಜ್ವಯರಾಯನಿಗೆ] 
ಏಿನರಿಸಿದ್ದನು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜ ನಶಿರೋಮಣಿಗಳ ಸಂತೋಷಾಭಿವೃ ದ್ಧಿ ಗಾಗಿ 

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ್ ರೀಕಾಂತಲಿಸದರುಣ ಚರಣ ಸರೋಜ ಯುಗ್ಯ ಮಕಂಂದ ಮಧ್ಯಕರಾ, 

ಯಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣಪುರೀನಿಲಯ ಕವಿನತ ನಚನಪ್ರಬಂಧದಿಂದ ರಚಿಸಿ 

ದನು, ಇಂಥ ಪುಣ್ಯಕಥೆಯನ್ನು ಇತ ಶ್ಕೇಳಿ ಹೇಳುವ ಪುಣ್ಯಾತ್ವ್ಯರಿಗೆ : 

ಶೋಕಭಯ ಸಂತಾಪಂಗಳಂ : ಕಳೆದು "ನಿರ್ವಲವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಬಲ 'ಜಾತುರ್ಯ.' 

ಕೀರ್ತಿಸಂತಾನ ಸುಖಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕೊಡುವನೆಂಬಳ್ಳಿಗೆ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ : 

ಕಥಾಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮೂನತ್ತ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ. 

ಹಾಡ ಸ್ 
ಕಂದಂ ॥ ಶ್ರೀಪತಿಯೊರ್ನಂ ಕರುಣಿಸೆ | 

ತಾಸತ)ಯಮಂಳಿದು ಸಾಖ್ಯಮೈತರ್ಪವೊಲೀ | 
ಶ್ರೀಪತಿಯೊಲನಿನ ಜೈಮಿನಿ 

'ಸಾಫಲ್ಯದಕಥೆಯೊಳಾರ್ಗೆ ಸೊಗಮುದಿಸದುಪೇಳ್ ॥೧॥ 

ಕಂದಂ ॥ ಭಾನದೆ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮೀಶನಪದ | 
ಪಾನನಸದ್ಭಕ್ತಿ ತೀನಿ ತುಳುಕಲ್ಯದರಿಂ | 

ದೀನರ ಜೈಮಿನಿಕಥೆಯಂ | 
' ಕೇವಲಮೆನೆ ಬಸಿದನಿಂತು ಕನಿನಾಗೇಶಂ ॥೨॥ 

ಚಂದಿರನಂದದೆ ಸೊಬಗಾ', 

ನಂದಡಹರಿಯಂತೆ ಲೀಲೆ ಫಾರ್ಥನ ಕೌರ್ಯಂ | 
ಸುಂದಠ ಧರ್ಮಕಢಾಮೃತ |: 
ಮೊಂದಾಗಿರೆ ಸೊಗಸದಿಹುದೆ ಈಕೃತಿಜಗದೊಳ" |೩| 
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ಒಂದನೆಯ ಬ್ರಸ್ತ ಕಡ ತ ಬಿ. ಜ್ಯ ಸ ಎಗೆನ ್ಷ 
ನೆಗಳು ಅಚ್ಚು! ಅರಳನ್ನು ಗುರುತು [ಡಿಯು ವಧ 

0 ನಥ) ಕೊಡಿಸಿಸುವುಗೆಳೆನು. 'ದುವುದು, 

ಆವುಗಳ ಇರ್ಥ, ಒಕ್ಕಲುತನ. 'ಉಡಿಗೆತೊಡಿಗ್ಗು- *₹ಾಶಾಲೈ,. ಟ್ಟ ನಿಜ 

ಸಂಚಾರ, ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬ ಶಬ್ದಗೆಳು ಅಂಕೆಗೆ: 

ಇ.ೂಟಲಾಗಿ 'ಉಟ್ಚ್ವಾ ರಣೆ ಅರ್ಥಗಳ ಸಮೇತ *ಬಂದಿಪಿ, ಇ ಹ 

ಎರಡನೆಯ) “ಸ ಒತೆದಲ್ಲಿ: ಎ. ಸಾಗೆದಪತ ಗಳನ್ನು 'ಬಕೆಯ: ವ ವಿಜ 

ತಕ್ಕಸ್ಟು ವಾಕರಣ ನಿಯಮಗಳು ಶಂತಿಯ;ವರ್ತೇಚಾಸ, ರ (ಡಿ ಹುಂ 
1.1 

ಹೇಯ ಗಭ 

ಮೂಟೆಯ: ಪ್ರಸ್ತ “ಸಲ್ಲಿ ಸಿಫಿಕ್ಸೈಬ್ಬು, ಚೋಲು, 

ಆಓಪಾಟಿಗೆಳೆ ಕೂಟಗಳು, :ಸಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯತಿ ತ್ರ ಸ 

ಎನೋದ ನುತ್ತು ಅನತ್ಯಾಕಪಾದ ದೊಡ್ಡ ಬೊಡ್ಡ ರಾ ' ಸಮದ್ ಯಡಿದೆ. 

ಓದುಸ್ರದಕ್ಕೊ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೂ. ಬೊ ಇಕ್ ಸ. ಸ್ವಲ್ಪ: 

[ಗೊ ಇಲ್ಲದ ಒಂದೆಂಡು ತಿಂಗೆಳೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸ 1ಅತ್ಯ ಸತ 

ದ.ಪ್ರೆನ್ನಿ ಕಗಳಿವು. 
ಟೆ 

ಚಗ್ರೆಂಹಕತ್ಯಗಿಂದಲೂ, ಈ ಮೂ ಪುಸ್ತ ಕಗ ನೆನ ಹ ತಂತ್ರ 

ಎನ್ನು ನಾಟ್ರಿ ಸೆೆದರುಷ್ಟೆಐ. ಎದುದ ೦ದ' ಅಪೇಕ್ಷಿತರು' ಬೇಗೆಜೇಗೆ 'ನನು 

ಹ್ ₹ 

ನಃ 

“ ಬರೆದು.'ತರಿ. ಓಳ್ಳೆ ಬಹುದು. 4. * ಜು! ತ 
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